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Χέλι 
 

 
Λίγα  λόγια για τη ζωή του 
     (...) Τα χέλια είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη ζώα της 
φύσης. Πολλά σημεία της ζωής τους, ακόμα δεν έχουν 
προσδιοριστεί με ακρίβεια, ενώ, συνεχώς, νέες θεωρίες 
έρχονται να ανατρέψουν τις παλαιές. 
  Η ζωή τους αρχίζει στη μυστηριώδη θάλασσα των 
Σαργασών (μια περιοχή τεσσάρων τετραγωνκών 
χιλιομέτρων, στα δυτικά του Ατλαντικού Ωκεανού, 
ανάμεσα  στις Βερμούδες και τις Αντίλες).  Το μυστήριο 
τους ξεκινά από το πολύ μεγάλο βάθος που γονιμοποιούνται 
τα αυγά των χελιών (πάνω από τα 200μ.). Ανεβαίνουν στην 
επιφάνεια του ωκεανού και ενώ είναι, ακόμα,  προνύμφες, 
ελάχιστων χιλιοστών, ορισμένα θα κατευθυνθούν (στην 
ουσία παρασύρονται από το ρεύμα) με απόλυτη τάξη και 
οργάνωση προs την Αμερική (anguilla rostata), ενώ άλλα 
προς την Ευρώπη (anguilla anguilla). Τα anguilla japonica 
είναι  χέλια, που απαντώνται μόνο στον Ειρηνικό και Ινδικό 
Ωκεανό.  
    Στην αρχή είναι διάφανα «φυλαράκια» με σχετικά πλατύ 
σώμα και πολύ μικρό κεφάλι και γι αυτό  ονομάζονται 
λεπτοκέφαλοι.  
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   Θα ταξιδέξουν, περίπου, τρία χρόνια για να φτάσουν στις 
εκβολές των ποταμών μας.  
Όταν φτάσουν στα ποτάμια, αν και είναι, ακόμα, πολύ 
μικρά (7 εκ.) έχουν, όμως, σχηματίσει το φιδόμορφο σώμα 
τους. Σ΄αυτή τη φάση τα ονομάζουμε ανοδικά χελάκια 
(elevers). Δισεκατομμύρια χελάκια (από το Νοέμβριο έως 
το Μάιο) κολυμπούν αντίθετα προς το ρεύμα και 
προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. 
Ταξιδεύουν μόνο τη νύχτα. Πολλές φορές τα βλέπουμε να 
εκτινάσσονται από το ποτάμι για να περάσουν κάποιο 
εμπόδιο. Αν δεν το περάσουν, μένουν εκεί και πεθαίνουν, 
αλλά ποτέ δε γυρνούν προς τα πίσω, για να βρουν άλλο 
δρόμο (δεν προδίδουν ποτέ το ένστικτο που τα ορίζει να 
πηγαίνουν πάντα προς τα εμπρός). Όσα, τελικά, φτάσουν, 
επιλέγουν το μέρος (λίμνη ή ποταμό) και παραμένουν μέχρι 
να φτάσουν σε ηλικία αναπαραγωγής (8 - 10 ετών). Σε αυτή 
τη φάση της ζωής τους έχουν ένα κιτρινόμαυρο χρώμα και 
γι αυτό ονομάζονται κιτρινόχελα. Κατά τη διάρκεια της 
νύχτας τρέφονται με σκουλήκια, ψάρια και μαλάκια. Κατά 
τη διάρκεια της μέρας «θάβονται» μέσα στη λάσπη. 
  Όταν πλησιάζει η εποχή της αναπαραγωγής τα μάτια τους 
διογκώνονται και η κοιλιά τους παίρνει ένα ασημένιο 
χρώμα (αργυρόχελα - ασημένια χέλια). (...)  
   Τότε, αρχίζει και το μεγαλό ταξίδι του γυρισμού.Το ταξίδι 
τους ξεκινά από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. 
Ταξιδεύουν νύχτα, με συννεφιασμένο ουρανό και ιδιαίτερα 
στη διάρκεια των καταιγίδων. Πολλές φορές παρακάμπτουν 
τα ποτάμια έρποντας στην ξηρά. Όσα δεν θα καταφέρουν 
να φτάσουν στη θάλασσα (είτε γιατί θα χάσουν το δρόμο, 
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είτε γιατί θα βρουν φυσικά ή τεχνητά εμπόδια) θα γίνουν 
στείρα και μπορούν να ζήσουν μέχρι και πενήντα χρόνια, 
χωρίς ποτέ να ξαναδούν τον Ωκεανό (λέτε η μακροζωία  να 
είναι η τιμωρία  των άχρηστων χελιών;) 
 Tα υπόλοιπα θα διανύσουν 8.000km σε 6 μήνες και θα 
καταλήξουν στον τόπο που γεννήθηκαν (θάλασσα των 
Σαργασών). Εκεί, θα ζευγαρώσουν για πρώτη και τελευταία 
φορά στη ζωή τους. Το κάθε θηλυκό θα αφήσει 1.000.000 
περ. αυγά τα οποία θα γονιμοποιήσουν τα αρσενικά. Στη 
συνέχεια, αρσενικά και θηλυκά θα χαθούν στην άβυσσο του 
Ωκεανού, τερματίζοντας τη μυστηριώδη ζωή τους.  
   Οι μικροί λεπτοκέφαλοι θα αρχίσουν το γνωστό μας 
ταξίδι...ξανά και ξανά...και ξανά 
 
 
Γλωσσικά 
   Η λέξη παράγεται από την αρχ. ελλ. : έγχελυς < έχις : 
ερπετo, φίδι, >έχιδνα, επειδή το χέλι έχει φιδόμορφο σώμα. 
Από τη λέξη έχις ετυμολογείται και το ιταλικό anguilla 
(υποκ. του λατ. anguis < έχις). Γαλλ.:  anguille, αγγλ.: eel, 
γερμ.: aal, ισπαν.:anguila, αραβ.: bou mekhriat, Ρουμ.: 
Helios. Ο λαός μας το αποκαλεί και γλαβίτσι, καβάτσα, 
καθαρόχελο.Επιστ. ονομασία: anguilla anguilla, Linnaeus 
1758. Ανήκει στην οικογένεια: anguillidae, υπέρταξη: 
teleostei 
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Αναφορές στην αρχαιότητα 
 
   Στην αρχαιότητα είχαν σε ιδιαίτερη εκτίμηση τα χέλια 
(έγχελεις), ιδιαίτερα της Κωπαϊδας (άλλοτε μεγάλη λίμνη 
της επ. Λειβαδιας, που αποξηράθηκε από το 1886 μέχρι το 
1931) αλλά και του Στρυμόνα.  Ο Αριστοτέλης κάνει την 
πρώτη αναφορά για την ιχθυοκαλλιέργεια των χελιών. Ο 
Αριστοφάνης, μάλιστα, τα θεωρούσε σύμβολο 
ευδαιμονίας. Εθεωρείτο τροφή αποκλειστικά για τους 
πλούσιους. Ο Φιλέταιρος, μάλιστα, υποτιμά τους 
τσιγκούνηδες πλούσιους που δεν ξοδεύουν χρήματα για να 
αγοράσουν χέλια (σε ελευθ. μτφ.: όταν πεθάνεις, χέλια δε 
θα φας). Οι Βοιωτοί λάτρευαν τα χέλια και τα προσέφεραν 
θυσία στους θεους (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 297). Στο 
γιατρό Ορειβάσιο (325 - 403 μ.Χ) βρίσκουμε την αναφορά 
ότι τα χέλια είναι παχύχυμα (24% λίπος, σύγχρονη 
ανάλυση) και δυσκολόπεπτα. Τέλος, ο Ιπποκράτης (περί 
Διαίτης, 886) μας προσφέρει τη μοναδική μαρτυρία για την 
αλιεία τους : «άνω και κάτω τον βόρβορο (λάσπη) κυκώσι 
(ανακατεύουν)», στη διάρκεια της μέρας τα χέλια θάβονται 
μέσα στη λάσπη και βγαίνουν μόνο τη νύχτα. Τα έπιαναν με 
ένα φύλο συκιάς για να μη τους γλυστράνε (τω θρίω την 
έγχελυν). Άλλωστε χρησιμοποιούσαν, και τότε, τη φράση: 
γλυστρά σαν χέλι.   
 
 

 Γ. Σ. Δαμιανός  από τον Ειδικό Τύπο (περ. Ψάρεμα, Νοε 
2005) 
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Εισαγωγή 
 
 
  Με το που έδυσε ο ήλιος ένας παράξενος άνεμος 
χάιδεψε τη μυστηριώδη θάλασσα των Σαργασών. 
Δεν ήταν Λεβάντες, ούτε Πουνέντες. Δεν τον γνώριζε 
ο Αίολος, ούτε τον περιέγραφαν οι ναυτικοί χάρτες. 
  Ήταν ο άνεμος της Σελήνης. Ένας μαγικός 
άνεμος που ξεκίναγε απευθείας από τη Σελήνη και 
κατέληγε σε τούτη εδώ τη θάλασσα μια φορά το 
χρόνο, την ίδια πάντα εποχή. 
  Ο Ωκεανός διέταξε τα κύματα να ηρεμήσουν. Η 
Σελήνη φώτιζε όλο το βυθό με το μαγικό της φως, 
ενώ από τα σκοτεινά βάθη του βυθού ανέβαιναν 
δισεκατομμύρια μικροσκοπικά αυγουλάκια. Ήταν 
τα αυγά που είχαν εναποθέσει, λίγο πριν,  τα 
περήφανα αλλά κατάκοπα χέλια ολοκληρώνοντας 
το Μεγάλο Ταξίδι. Σαν τά άστρα του ουρανού 
έλαμπαν στο βυθό της θάλασσας τα αναρίθμητα 
αυγά. Λες και τα άστρα καθρεφτίζονταν στο βυθό. 
Ανέβαιναν προς την επιφάνεια του ωκεανού, εκεί 
που το φως της Σελήνης ήταν άπλετο, για να 
βαφτιστούν στο φεγγαρόφως και να πάρουν την 
ευλογία της Μητέρας Σελήνης. Η ολοκλήρωση και 
η ευλογία του σύμπαντος σε ένα οργανισμό, που 
δεν ξεπερνούσε τα δύο χιλιοστά 
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  Όταν έφταναν κοντά στην επιφάνεια τα αυγά 
άνοιγαν και έβγαιναν από μέσα  οι μικροί 
Λεπτοκέφαλοι, τα μικροσκοπικά χελάκια. Κανένα 
ψάρι δε ζύγωνε εκείνη τη νύχτα τη θάλασσα των 
Σαργασών. Ο Ωκεανός άφηνε μόνη της τη Σελήνη 
να ολοκληρώσει το θαύμα της. 
  Οι Λεπτοκέφαλοι αντίκρυζαν για πρώτη και 
τελευταία φορά τους γονείς τους. Τα αργυρόχελα, 
τα γέρικα χέλια, τους έβλεπαν με ικανοποίηση και 
υπερηφάνεια. Ήταν η επιβράβευση ολόκληρης της 
ζωής τους. Τότε συνειδητοποιούσαν ότι ήταν τέλειοι 
οι Φυσικοί Κανόνες. Τότε, ξαφνικά, κέρδιζαν την 
αιώνια ζωή. Γινόντουσαν ένα με το παρελθόν και το 
μέλλον. 
Τους έβλεπαν να στοιβάζονται στο κοπάδι τους, 
αμέσως μόλις ανέβαιναν από τα βάθη του 
ωκεανού. Τους χαμογελούσαν γαλήνια, σαν να 
τους έλεγαν : «Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. 
Έχετε πίστη στον εαυτό σας και όλα θα πάνε 
καλά». Στη συνέχεια με ήρεμες κινήσεις, είναι 
πάντα ήρεμοι όσοι ολοκλήρωσαν ό,τι έπρεπε να 
κάνουν, απομακρύνονταν προς τα βάθη του 
ωκεανού, χωρίς να ξαναδούν ποτε τα παιδιά τους. 
Χανόντουσαν στο ίδιο σημείο απ΄όπου ανέβαιναν 
τα γονιμοποιημένα αυγά, γι αυτό κάποιοι 
υποστήριζαν ότι μεταμορφώνoνται από χέλια σε 
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λεπτοκέφαλους και συνέχιζαν, αέναα, το Μεγάλο 
Ταξίδι. Αυτό, όμως, δεν το είδε ποτέ κανείς, δεν 
ανήκει στη Φύση αλλά στη Μεταφυσική ή σε 
παρόμοια παραμύθια 
   Η Φύση είναι σκληρή αλλά δίκαια. Αυτοί οι 
μικροί Λεπτοκέφαλοι έπρεπε, μόνοι τους, να 
πραγματοποιήσουν ένα δύσκολο, ασύλληπτα 
δύσκολο, Ταξίδι. Με το που θα συμπληρωνόταν το 
κοπάδι, θα ξεκινούσαν, το ίδιο βράδυ κιόλας, το 
Μεγάλο Ταξίδι. Έπρεπε να διασχίσουν μόνοι τους, 
τον Μεγάλο Ωκεανό. 
Ναι. Νεογέννητα όντα, μόλις δύο χιλιοστών, που 
ακόμα δεν κολυμπούσαν, θα διέσχιζαν τον 
Ωκεανό. Θα ταξίδευαν για τρία χρόνια να  φτάσουν 
στα ποτάμια και τις λίμνες των προγόνων τους. Θα 
παρέμεναν εφτά, περίπου, χρόνια και θα 
επέστρεφαν στο ίδιο σημείο για να γονιμοποιήσουν 
τους επόμενους Λεπτοκέφαλους. Σε κανένα 
οργανισμό δεν έδωσε, η Φύση, πιο δύσκολο έργο. 
Ελάχιστους οργανισμούς θεώρησε  ικανούς να 
δουν και να γνωρίσουν τόσα πράγματα στη 
διάρκεια της ζωής τους. 
Και όσο σκληρή και αν είναι η Φύση, δεν άφηνε 
τίποτα να γίνει στην Τύχη. Η Φύση, άλλωστε, 
γνωρίζει την Πρόνοια και όχι την Τύχη. Μόλις οι 
λεπτοκέφαλοι έπαιρναν την ευλογία της Σελήνης 
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και αντίκρυζαν για πρώτη και τελευταία φορά τους 
γονείς τους, η Σελήνη τους χάριζε πλουσιοπάροχα 
όλες τις χάρες της Φύσης. Να αντέχουν στο αλμυρό 
και το γλυκό νερό, να γνωρίσουν τα βάθη του 
βυθού του ωκεανού, αλλά και τις κορυφές των 
βουνών. Να έχουν φιδόμορφο σώμα, ξεχωριστό 
από όλα τα άλλα ψάρια. Να έρπουν στις ακτές και 
να γνωρίσουν, έστω και για λίγο, την ξηρά. Αλλά, 
κυρίως, να γνωρίσουν την ατομική ζωή, αλλά και 
τη ζωή του κοπαδιού. Αυτό, ίσως, ήταν το πιο 
σημαντικό. Γιατί μπορεί οι λεπτοκέφαλοι να 
ταξίδευαν για τρία χρόνια, περίπου, στον ωκεανό ή 
κόντρα στο ρεύμα των ποταμών, μπορεί να μην 
τους συνόδευαν ενήλικα όντα, αλλά είχαν τη 
δύναμη του πολυάριθμου και πειθαρχημένου 
κοπαδιού. Όποιος απομακρυνόταν από το κοπάδι 
ήταν ένα ασήμαντο, μικρό ψαράκι. Εύκολη τροφή 
για οποιοδήποτε θα τύχαινε να περάσει δίπλα του. 
Όσο, όμως, ήταν μέσα στο κοπάδι προκαλούσαν το 
δέος και το θαυμασμό και γι αυτό δεν τους 
ενοχλούσαν τα υπόλοιπα ζώα του βυθού. Πάντα 
προκαλεί τον θαυμασμό των άλλων όποιος ξέρει 
γιατί αγωνίζεται. 
   Επειδή, όμως, η Σελήνη φοβόταν μήπως 
αλληλοσπαραχθούν οι μικροί λεπτοκέφαλοι ή, 
μήπως, πέσουν θύματα ζώων που πρόδωσαν τους 



 

24grammata.com 
  

13 

13

Φυσικούς Κανόνες, γι  αυτό δεν άφηνε το 
αναρίθμητο κοπάδι των λεπτοκέφαλων να φύγει 
όλο μαζί. Το χώριζε σε μικρότερα τμήματα, που το 
καθένα αποτελούσαν κάποια δισεκατομμύρια 
λεπτοκέφαλων. 
 Στη συνέχεια, από το κάθε κοπάδι, φώτιζε 
περισσότερο τέσσερεις, μόνο, λεπτοκέφαλους. Η 
επιλογή  δεν ήταν τυχαία. Ξεχώριζε τους τέσσερεις 
λεπτοκέφαλους που αναδύονταν πρώτοι από το 
βυθό. Αυτοί θα αποτελούσαν την τάξη των 
Προικισμένων που θα είχαν όλες τις υποχρεώσεις 
των λεπτοκέφαλων, αλλά θα διέθεταν επιπλέον 
ορισμένες χάρες ή  δικαίωματα. Τους τράβαγε 
προς τα πάνω, κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, 
ώστε να είναι ορατοί απ΄ όλο το κοπάδι και τους 
έλουζε με το πλούσιο φως Της. Στην αρχή φώτιζε το  
Μεγάλο Οδηγό, που είχε το δικαίωμα να παίρνει 
και να επιβάλλει αποφάσεις προς όφελος του 
κοπαδιού. Στη συνέχεια, έβαζε δίπλα του τον Αντ, 
που είχε το δικαίωμα να φέρνει αντιρρήσεις στις 
απόψεις των υπολοίπων προικισμένων, για να 
περιορίζει την αυθαιρεσία τους, αν θα υπήρχε. Και 
τέλος, φώτιζε  την Περ, που είχε την ικανότητα να 
μαθαίνει γρήγορα και να ενημερώνει το κοπάδι  τι 
γίνεται στο βυθό. Η Περ, αργότερα, θα όριζε τους 
ανιχνευτές του κοπαδιού. Ακριβώς απέναντι φώτιζε 
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με ένα κατάλευκο, πρωτόγνωρο φως τον Ις , ο 
οποίος ήταν ο πρώτος λεπτοκέφαλος απ όλο το 
κοπάδι που αντίκρυσε τον ωκεανό. Αυτός 
κουβαλούσε επάνω του όλη την μνήμη των 
προγόνων και μπορούσε να συμβουλεύσει τον 
Μεγάλο Οδηγό ή οποιοδήποτε λεπτοκέφαλο. Δεν 
μπορούσε να επιβάλλει τις γνώσεις ή τις απόψεις 
του. Μπορούσε, μόνο, να συμβουλεύει. Οι τρεις 
πρώτοι θα έχαναν αυτόματα τα προνόμιά τους, 
μόλις οι λεπτοκέφαλοι έφταναν στα γλυκά ύδατα. 
Θα γινόντουσαν κοινά χέλια, χωρίς καμία διαφορά 
από τους υπόλοιπους. Ούτε καν στο Μεγάλο Ταξίδι 
της επιστροφής θα αποκτούσαν, και πάλι, τα 
δικαιώματα τους. Οι ενήλικες δεν έχουν ανάγκη 
από Οδηγούς. 
Ο Ις, αντίθετα, θα κράταγε τις γνώσεις του καθ όλο 
το ταξίδι, θα τις εμπλούτιζε με ό,τι θα έβλεπε και 
θα άκουγε και θα τις κληρονομούσε στην επόμενη 
γενεά χελιών.  
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   Λίγο πριν να φύγει το κοπάδι, Η Σελήνη και ο 
Ωκεανός πλησίασαν τους προικισμένους και τους 
είπαν: 
 «Οι Λεπτοκέφαλοι τους πρώτους μήνες δεν 
μπορούν να κολυμπήσουν. Θα σας παρασύρει το 
ρεύμα. Κρατήστε τους λεπτοκέφαλους μέσα στο 
κοπάδι. Όποιος απομακρυνθεί  θα είναι βορά στα 
ψαριά του ωκεανού. 
 Να έχετε πίστη ότι θα τα καταφέρετε, αρκεί να 
επαναλαμβάνετε, αλλά, κυρίως να τηρείτε τους 
Φυσικούς Κανόνες. Το σημαντικότερο έργο σας 
είναι να κρατήσετε το κοπάδι ενωμένο και να 
μάθουν οι λεπτοκέφαλοι τους Φυσικούς Κανόνες». 
   Η Σελήνη και ο Ωκεανός έριχναν μία 
πρωτόγνωρη δέσμη φωτός στο κοπάδι και όλοι 
τους, ανεξαιρέτως, επαναλάμβαναν ασταμάτητα 
τους Φυσικούς Κανόνες 
 
Φυσικοί Κανόνες 
 

• Κοιτάμε πάντα μπροστά. Ποτέ δε 
γυρνάμε πίσω. 



 

24grammata.com 
  

16 

16

• Ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. 
Δαμάζουμε τα πάθη μας. Ορίζουμε το 
Μέτρο της φύσης 

• Ποτέ δεν ταξιδεύουμε δίχως  σκοπό. Δε 
χάνουμε τη ζωή ανούσια.  

• Δε δοκιμάζουμε ποτέ τις εύκολες τροφές, 
όσο νόστιμες κι αν είναι. Σχεδόν πάντα 
κρύβουν παγίδες.  

• Όσο πιο μεγάλο και δύσκολο είναι το 
Ταξίδι, τόσο πιο όμορφη   θα είναι η ζωή 

 
 
 
 
Οι μικροί λεπτοκέφαλοι ξεκίνησαν το Μεγάλο 
Ταξίδι, παρασυρόμενοι από το ρεύμα του 
Ωκεανού. Δεν κολυμπούσαν, δεν ήξεραν να 
κολυμπάνε, ακόμα. Ίσως, η άγνοια να τους έκανε 
χαρούμενους και ευδιάθετους. Ήταν ένα ανέμελο 
χαρούμενο κοπάδι που έπλεε στον ωκεανό, 
έχοντας, ή πιστεύοντας  ότι είχαν την ευλογία της 
Σελήνης. 
Οι λεπτοκέφαλοι δεν υπολόγιζαν τους κινδύνους. 
Όχι, γιατί ήταν θαρραλέοι. Το θάρρος απαιτεί να 
γνωρίζεις τον κίνδυνο, να φοβάσαι, αλλά παρόλα 
αυτά να μην κάνεις πίσω. Οι λεπτοκέφαλοι ήταν 
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απλώς ενθουσιασμένοι, γεμάτοι όνειρα και ελπίδες. 
Ονειρευόντουσαν το Μεγάλο Ταξίδι και τίποτα δεν 
υπήρχε άσχημο ή τρομερό στα όνειρά τους.  
Τα όνειρα είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Και αυτοί 
διέθεταν, ακόμα, αγνή και καθαρή ψυχή. 
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Κεφάλαιο Ι 
 
 
 
  Οι λεπτοκέφαλοι είχαν συναντήσει, τουλάχιστον, 
είκοσι ολόγιομα φεγγάρια. Τώρα, πλέον, 
κολυμπούσαν μόνοι τους, επέλεγαν την πορεία 
τους και δεν ήταν έρμαια στις διαθέσεις του 
ρεύματος. Είχαν διάφανο σώμα, για αυτό τους 
αποκαλούσαν και υαλόχελα, στο σχήμα και στο 
μέγεθος ενός φύλου ελιάς και επαναλάμβαναν 
τους Φυσικούς Κανόνες, αν και τώρα τελευταία, 
τους επαναλάμβαναν όλο και πιο βαριεστημένα. 
  Η καινούρια νύχτα βρήκε το κοπάδι να συνεχίζει 
την πορεία του προς την ακτή. Απ΄ο,τι τους είχαν 
πληροφορήσει οι ανιχνευτές η ακτή ήταν, σχετικά, 
κοντά. Άλλωστε, το επιβεβαίωνε αυτό το συχνό 
πέρα δώθε των πλοίων, καθώς και η συχνή 
παρουσία των σκουπιδιών. Ο Ις τους μετέφερε 
οτιδήποτε είχε στη μνήμη του για την ακτή και 
τους ανθρώπους.  
Τους  μίλαγε για τα γλυκά νερά των ποταμών, για 
την περιπέτεια να ταξιδεύεις κόντρα στο ρεύμα, για 
τα πλούσια σε τροφή ποτάμια και λίμνες (τώρα, σε 
αυτό το σημείο, μπερδευόταν και ο ίδιος ο Ις. Γιατί 



 

24grammata.com 
  

20 

20

η μνήμη του  απώτερου παρελθόντος  του έλεγε ότι 
οι ποταμοί είναι πεντακάθαροι και γεμάτοι τροφή. 
Όμως, η μνήμη του πρόσφατου παρελθόντος του 
έλεγε το αντίθετο. Υποσυνείδητα ο Ις τους έλεγε την 
ευχάριστη γνώση) 
   Οι ανιχνευτές επέστρεψαν  και πήγαν  βιαστικά 
στον Ις. Τον ρώτησαν αν γνώριζε τίποτα για κάτι 
τεράστια κλουβιά - φυλακές, σαφέστατα 
δημιούργημα του ανθρώπου. Ήταν βυθισμένα στον 
ωκεανό και περιείχαν χιλιάδες φυλακισμένα ψάρια 
Ο Ις έκλεισε τα μάτια του και ανέτρεξε στη μνήμη 
των προγόνων. Μετά από λίγο απάντησε ότι κάτι 
τέτοιο, οι πρόγονοι το αναφέρουν ως ιχθυοτροφείο, 
αλλά και πάλι δε γίνεται αναφορά στον  ανοιχτό 
ωκεανό αλλά στις κλειστές θάλασσες ή ακόμα και 
στη στεριά.  
«Μπα; Στη στεριά ζούνε τα ψάρια;» είπε, σχεδον 
ειρωνικά, ο Αντ 
«Ναι, αγαπητέ μου Αντ», είπε ο Ις. «Οι άνθρωποι 
φτιάχνουν τεράστιες λεκάνες με θαλασσινό ή γλυκό 
νερό και εκεί μέσα εκτρέφουν ψάρια...» 
«Μα αυτό δεν είναι λεκάνη», είπε ο ανιχνευτής, 
Είναι ένα κωνικό κλουβί, που βυθίζεται  μέσα στον 
ωκεανό. Είναι δεκαπέντε μέτρα ψηλό και με 
διάμετρο, περίπου, είκοσιπέντε μέτρα. Το κλουβί 
περιβάλλεται από ένα ανθεκτικό και σκληρό δίχτυ. 
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Τα μάτια του διχτυού είναι αρκετά μεγάλα, ώστε 
εμείς οι λεπτοκέφαλοι να μπαινοβγαίνουμε άνετα. 
Μέσα στο κλουβί υπάρχουν, περίπου, εβδομήντα 
χιλιάδες Μαγιάτικα του ωκεανού, δίχως να 
νοιώθουν ιδιαίτερα αβάσταχτη τη φυλακή τους, 
ίσως γιατί το γένος των ανθρώπων τους πετάει 
πλούσια ποσότητα τροφής.» 
«Πρέπει να είναι ένα τεράστιο ιχθυοτροφείο», 
αποφάνθηκε ο Ις. «Θεωρητικά δεν υπάρχει 
κίνδυνος για εμάς. Μπορούμε να συνεχίσουμε και 
οι λεπτοκέφαλοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά 
το ιχθυοτροφείο» 
«Μήπως οι Λεπτοκέφαλοι θα ταραχθούν 
ψυχολογικά, αν δουν τα φυλακισμένα ψάρια;» 
Είπε ο Αντ, που θα έσκαγε άν δεν έβρισκε κάτι να 
πεί 
Ο Ις τον κοίταξε με απορία και είπε: «Έτσι, 
ακριβώς, σκέφτεται και μιλά το γένος των 
ανθρώπων. Αδιάφοροι με τα σημαντικά, ευαίσθητοι 
με τα ασήμαντα. Οι λεπτοκέφαλοι, καλέ μου Αντ, 
βλέπουν καθημερινά το θάνατο, γνώρισαν τον 
χωρισμό, την ορφάνια και λες να τους πειράξει η 
θέα  των φυλακισμένων ψαριών. 
Πάντως, σε δικαιολογώ, γιατί το προνόμιό σου να 
φέρνεις αντιρρήσεις είναι πιο ισχυρό και από την 
ίδια σου τη σκέψη» 
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   Ο Αντ προσπάθησε να πει κάτι, αλλά ο Ις τον 
διέκοψε, λέγοντας:  
«Ποιοι είμαστε εμείς, καλέ μου, που θα κρίνουμε 
τι είναι καλό να δουν οι λεπτοκέφαλοι και τι όχι; 
Μην  ξεχνάς ότι είμαστε και εμείς λεπτοκέφαλοι». 
«Λεπτοκέφαλοι με γνώσεις», προσπάθησε να 
δικαιολογηθεί ο Αντ 
«Όταν η γνώση επιβάλλεται στους άλλους είναι 
όπλο του κακού», απάντησε απότομα ο Ις και 
απομακρύνθηκε, γιατί κατάλαβε ότι ο Αντ θα 
συνέχιζε ασταμάτητα. 
Το κοπάδι πλησίαζε ολοένα και περισσότερο στο 
τεράστιο κλουβί. Μία παράξενη βρόμα, 
πρωτόγνωρη στη μύτη των λεπτοκέφαλων, κάλυπτε 
όλη την περιοχή.  
«Βρομάνε οι ακαθαρσίες τους», είπαν οι 
ανιχνευτές. «Τα ψάρια είναι παρα πολλά, 
συγκεντρωμένα όλα σε ένα σημείο για όλη τους τη 
ζωή και είναι λογικό να βρομάει ο τόπος από τις 
ακαθαρσίες τους» 
Οι μικροί λεπτοκέφαλοι θαύμαζαν τα έργα των 
ανθρώπων. 
 «Μα, πως είναι δυνατόν να φτιάχνουν τόσο 
μεγάλες κατασκευές, αναρρωντιόντουσαν; Ο Ις 
τους είχε, ήδη, πει ότι χρησιμοποιούν τα χέρια, 
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κυρίως, για να κατασκευάσουν πράγματα και 
στηρίζονται πολύ στην γνώση των προγόνων τους. 
 «Ναι, αλλά θα είναι παρα πολύ τυχεροί, αφού 
βρίσκουν στη φύση ό,τι χρειάζονται» έλεγαν με 
αφέλεια οι λεπτοκέφαλοι 
 «Δεν το βρίσκουν αυτούσιο», τους έλεγε ο Ις, «το 
κατασκευάζουν» Αλλά για πλάσματα που 
καλύπτουν τις ανάγκες απευθείας από τη φύση, 
χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, η έννοια 
κατασκευάζω ήταν ασύλληπτη.  
  Το κλουβί είχε μία ακριβέστατη συμμετρία που 
εντυπωσίαζε τους μικρούς λεπτοκέφαλους. Ίσως να 
ήταν και ο όγκος της κατασκευής που θάμπωνε τα 
μάτια των μικρών ψαριών. Όταν έχεις ανάστημα 
πέντε εκατοστά η διαφορά από τα εικοσιπέντε 
μέτρα είναι ασύλληπτη, δεν τη συλλαμβάνουν οι 
αισθήσεις σου. Άλλωστε το μικρό η το μεγάλο δεν 
ορίζεται από μόνο του. Το ορίζει η διαφορά του 
από τις δικές μας διαστάσεις. Ήταν, σίγουρα, το 
πρώτο κολοσιαίο έργο που αντίκρυζαν στη ζωή 
τους. Είχαν, από τις πρώτες μέρες της γένννησης 
τους, δει κάτι κινούμενα νησιά, και αυτά 
ανθρώπινα κατασκευάσματα, αλλά ποτέ δεν 
μπορεσαν να τα περιεργαστούν, όπως ετούτο εδώ. 
Οι προικισμένοι, βέβαια, ήξεραν ότι δεν επρόκειτο 
για νησιά αλλά για πλοία. Είχαν, όμως, εσκεμμένα 
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αφήσει να καλλιεργείται αυτός ο μύθος του νησιού, 
γιατί βοηθούσε τους λεπτοκέφαλους να ξεπεράσουν 
το φόβο του τεράστιου που τους έδινε ο ωκεανός 
τις πρώτες μέρες της ζωής τους. 
Έξι τεράστιες άγκυρες συγκρατούσαν το κλουβί 
μέσα στο βυθό. Το κλουβί περιστρεφόταν γύρω 
από έναν κατακόρυφο άξονα, διαμέτρου δύο 
μέτρων, που ξεκίναγε τρία μέτρα κάτω και από το 
κατώτατο σημείο του κλουβιού και κατέληγε δύο 
μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο 
άξονας αυτός ήταν κούφιος στο εσωτερικό του. 
Απ΄εκεί οι άνθρωποι έριχναν άφθονη, μα στην 
κυριολεξία άφθονη, τροφή. Πρωτόγνωρες μυρωδιές 
τροφων έβγαιναν από τον άξονα. Οι μυρωδιές ήταν 
ευχάριστες και είχαν σαγηνεύσει τόσο πολύ τους 
λεπτοκέφαλους που ξέχασαν αμέσως τη βρόμα της 
περιοχής και κοίταγαν επίμονα τον άξονα 
  Τότε, αναδύθηκε για λίγο ο Μεγάλος Οδηγός και 
είπε: 
«Αδέλφια, ο Φυσικός Κανόνας το λέει ξεκάθαρα. 
Δεν τρώμε την εύκολη τροφή. Κρύβει πάντα 
παγίδες. Μπροστά σας βλέπετε τα ψάρια που 
προτίμησαν την εύκολη και άφθονη τροφή και θα 
περάσουν τη ζωή τους στο κλουβί. Απ ό,τι μου 
είπαν οι ανιχνευτές η κατάσταση είναι ακίνδυνη 
για το κοπάδι μας. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και 
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μέσα στο κλουβί. Τα μάτια του διχτυού είναι 
αρκετά μεγάλα για τις δικές μας διαστάσεις και 
έτσι μπορούμε να μπαινοβγαίνουμε άνετα. Ίσως 
και αυτοί οι καημένοι να περιμένουν να μάθουν τα 
νέα από τον έξω κόσμο. Με το πρώτο σάλπισμα θα 
συγκενρωθητε όλοι σε τούτο το σημείο. Στο δεύτερο 
σάλπισμα το κοπάδι θα αναχωρήσει». 
  Οι λεπτοκέφαλοι πλησίαζαν γεμάτοι περιέργεια το 
κλουβί.  Σίγουρα δεν είχαν συνηθίσει σε τόσο 
συνωστισμό, φωνές, φασαρία. Σίγουρα δεν είχαν 
ξαναδεί  παχύσαρκα νευριασμένα ψάρια, να 
βρίζουν, να φωνάζουν, να επιδεικνύονται. Από την 
άλλη το τεράστιο κλουβί είχε μία αξιοζήλευτη 
οργάνωση. Δεν ήταν ακριβώς πειθαρχία, αλλά θα 
μπορούσες να την ονομάσεις οργάνωση, όχι 
ενστικτώδης όπως ήταν στο κοπάδι, αλλά μία 
υποτυπώδης υπακοή σε κανόνες πρωτόγνωρους. 
Όταν πλησίασαν αρκετά στο δίχτυ ήρθαν να τους 
συναντήσουν οι ανιχνευτές των μαγιάτικων 
«Μα, τι τους θέλουν τους ανιχνευτές, αφού δεν 
πάνε πουθενά και δεν απειλούνται από κανέναν;» 
αναρωτήθηκε η  Περ. 
«Κάντε ησυχία», ούρλιαξε ο ανιχνευτής των 
μαγιάτικων μέσα από το δίχτυ, προτάσσοντας τους 
γομφίους του. Αυτή η κίνηση τρόμαξε τους 
λεπτοκέφαλους. Τα ψάρια προτάσσουν τους 
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γομφίους ως το τελευταίο αλλά ισχυρότατο όπλο 
για να προστατέψουν τη ζωή τους από άλλα 
μεγαλύτερα ψάρια. Αυτός, όμως, γιατί το έκανε; 
Από ποιον απειλείται; 
«Σας μιλά το Όργανο της Τάξης και της Ασφάλειας 
εν ονόματι της πολιτείας Φις φαρμ. Σας 
επιτρέπουμε να εισέλθετε στην πολιτεία μας, αλλά 
μόνο για τρία λεπτά. Μετά θα φύγετε όλοι 
ανεξαιρέτως. Δε θα φάτε από το φαί μας. Δε θα 
ενοχλήσετε και δε θα μιλήσετε σε κανέναν από 
τους πολίτες. Μπορείτε, μόνο να τους μιλήσετε, αν 
σας απευθύνουν πρώτα εκείνοι τον λόγο. Δε θα 
ακούμπησετε τα μάτια του διχτυού που έχουν 
επάνω τους ένα φύκι. Αυτά είναι ιδιωτική 
ιδιοκτησία των πολιτών. Α, και κάτι τελευταίο, που 
σίγουρα θα σας ενδιαφέρει. Όποιος από εσάς 
αποδείξει ότι έχει ιδιαίτερες ικανότητες χρήσιμες 
στην πολιτεία μας θα του δοθεί η χάρη να μείνει 
μόνιμα μαζί μας». 
«Χάρη;  Αυτοί θα κάνουν χάρη σε μας;» Ο Μεγάλος 
Οδηγός είχε μείνει αποσβολωμένος από την 
έπαρση και την αλαζονεία του οργάνου (τι απαίσια 
λέξη, σκέφτηκε). Υποσυνείδητα διαισθάνθηκε έναν 
αόρατο κίνδυνο.  
«Κανείς δεν είναι πιο επικίνδυνος από τους κατα 
φαντασίαν ευεργέτες», σκέφτηκε.  
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Αναδύθηκε λίγο πιο ψηλά και είπε στο κοπάδι. 
«Φίλοι, το ξέρω ότι σας τρώει η περιέργεια να 
μάθετε τι γίνεται εκεί μέσα. Όμως, ζώα που δε 
σέβονται τα άλλα ζώα δεν μπορείς να τα 
εμπιστεύεσαι. Προτείνω να στείλουμε μια 
αντιπροσωπεία τριάντα λεπτοκέφαλων. Από τους 
προικισμένους θα πάει μόνο η Περ. Είναι ικανή  
να ψάχνει και  να μαθαίνει γρήγορα. Σε τρία λεπτά 
θα μάθει τόσα όσα άλλοι θα χρειάζονταν τρεις 
μέρες και στη συνέχεια θα μας μεταφέρει ό,τι θα 
δει και ό,τι θα ακούσει».  
Οι υπόλοιποι λεπτοκέφαλοι συμφώνησαν, με 
βαριά καρδιά. Θα ήθελαν να δουν τι γίνεται εκεί 
μέσα, αλλά όλοι τους ένοιωθαν προσβεβλημένοι, 
ίσως και φοβισμένοι, από την έπαρση του 
ανιχνευτή. 
Ο Αντ, τότε, ρώτησε μήπως έπρεπε να πάει και ο Ις 
, για να εμπλουτήσει τις γνώσεις για τους 
μελλοντικούς. Ο Μεγάλος Οδηγός, όμως, 
αρνήθηκε θεωρώντας το πολύ ριψοκίνδυνο. 
 «και αν πέσει η γνώση μας στα χέρια των 
ανθρώπων, τότε θα χαθούμε και εμείς και για 
αυτούς θα είναι άχρηστη, αφού δε θα μπορέσουν 
να την καταλάβουν», Είπε ο Μεγάλος Οδηγός. 
«Ναι, αλλά έτσι, ο Ις θα έχει άμεση πρόσβαση στα 
γεγονότα, δε θα τα καταγράψει μέσα από τα μάτια 
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της Περ και συνεπώς οι μελλοντικές γενιες χελιων 
θα έχουν πληρέστερη γνώση του παρελθόντος», 
διαμαρτυρήθηκε ο Αντ.  
«Καλέ μου Αντ, απάντησε ο Μεγάλος Οδηγός μη 
ξεχνάς ότι, άν θα παραδώσουμε τα πάντα με 
ακρίβεια στους απογόνους, τα χέλια που θα 
ακολουθήσουν θα είναι μαλθακά και 
αποβλακωμένα». 
 Στην άκρη του κοπαδιού είχαν ξεχωρίσει, ήδη, οι 
είκοσι εννέα λεπτοκέφαλοι που θα συνόδευαν την  
Περ. Ένοιωθαν άβολα, γιατί ήταν η πρώτη φορά 
που θα ξεμάκραιναν από το κοπάδι. Μπήκαν στο 
κλουβί από τα ελεύθερα μάτια του διχτυού, ενώ 
τους παρακολουθύσε πάντα από κοντά ένα Όργανο 
της Τάξης και της Ασφάλειας δείχνοντάς τους 
συνεχώς τους γομφίους του. 
Η  Περ ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη. Δεν τη φόβιζε τόσο 
το άγνωστο και αφιλόξενο κλουβί. Το άγνωστο, 
άλλωστε, θα έπρεπε να την έλκει και να την 
ερεθίζει. Ανησυχούσε, γιατί ήταν η πρώτη σοβαρή 
αποστολή που της είχε εμπιστευτεί το κοπάδι. 
Ένοιωθε ανασφάλεια όχι για το τι θα αντιμετωπίσει 
μέσα στο κλουβί, «την οργανωμένη πολιτεία», όπως 
την αποκαλούσαν αυτά τα επηρμένα ψάρια, αλλά 
για το πώς θα τα μεταφέρει στο υπόλοιπο κοπάδι.  
Ήξερε ότι είναι αδύνατον να μεταφέρεις με 
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ακρίβεια όλα αυτά που έχεις δει και έχεις 
γνωρίσει. Ήξερε, επίσης, ότι, άν θα έλεγε πράγματα 
διαφορετικά από τις συνήθειες του κοπαδιού, με 
δυσκολία θα την πίστευαν 
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Λίγο πρίν περάσουν τα τρία λεπτά, που είχε δώσει 
ως διορία το όργανο, ο Μεγάλος Οδηγός διέταξε τον 
σαλπιγκτή να ηχήσει. Ήθελε να δώσει την ευκαιρία 
στους τριάντα λεπτοκέφαλους να βγουν με 
αξιοπρέπεια, γιατί φοβόταν ότι μόλις 
συμπληρωθούν τα τρία λεπτά τα μαγιάτικα θα τους 
πέταγαν έξω,  κλωτσηδόν. Ο σαλπιγκτής ήχησε και 
αμέσως οι λεπτοκέφαλοι επέστρεψαν στο κοπάδι. 
 Ήταν αλλαγμένοι, αλαφιασμένοι, είχαν, μάλλον 
μία άγρια όψη. Ήταν, επίσης, και λιγότεροι. Ο 
Μεγάλος Οδηγός τους μέτρησε και είδε ότι έλειπαν 
τρεις λεπτοκέφαλοι. Ο  Μεγάλος Οδηγός κοίταξε 
στα μάτια την Περ και τη ρώτησε με αγωνία: 
 «Μήπως, έγινε κανένα ατύχημα;» Η Περ ένευσε 
αρνητικά,  κρατώντας το κεφάλι πάντα 
κατεβασμένο.  
«Μήπως έχασαν το δρόμο, τα καημένα;» 
Ξαναρώτησε ο Μεγάλος Οδηγός. 
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 Τότε, η Περ σήκωσε το κεφάλι της και με 
αγανάκτηση του απάντησε :  
«Τρώνε και πίνουν μια χαρά οι καημένοι, οι 
αποστάτες».  
Ο Μεγάλος Οδηγός έστρεψε το κεφάλι του 
θλιμμένα προς την είσοδο του κλουβιού.  Ανάμεσα 
στους αποστάτες ήταν και ο Λευκός. Τις τελευταίες 
εβδομάδες είχε αρρωστήσει βαριά. Για μέρες δεν 
μπορούσε να φάει και είχε αναλάβει ο ίδιος, ο 
Μεγάλος Οδηγός, και να του βρίσκει τροφή αλλά 
και να τον ταίζει.  Ο Λευκός  είχε αρχίσει να 
αναρρώνει, αλλά είχε μόνιμα μία θλιμμένη όψη. Ο 
Μεγάλος Οδηγός τον παρότρυνε να μπει στο 
κλουβί για να ξεσκάσει, μήπως και συνέλθει. Γι 
αυτό τώρα, ένοιωθε άσχημα για αυτήν την 
απώλεια, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του υπεύθυνο. 
Αν δεν του το είχε προτείνει, ίσως να μην είχε μπεί 
στον πειρασμό. Ίσως, λόγω της ασιτίας του, να ήταν 
ευάλωτος στο πλούσιο φαι του κλουβιού.  
Μετά, όμως, σκέφτηκε ότι το στομάχι χορταίνει 
γρήγορα, ενώ η ψυχή αργεί. 
 «Καταραμένη απληστία» φώναξε, ενώ έκανε νεύμα 
στον σαλπιγκτή να ηχήσει την αναχώρηση.  
Το κοπάδι θα συνέχιζε το  Μεγάλο Ταξίδι, 
αφήνοντας πίσω τους τρεις αποστάτες. Λίγο πριν να 
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ξημερώσει η  Περ θα τους διηγόταν ότι είδε μέσα 
στο κλουβί. 
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Ήθελε ακόμα μία ώρα για να ξημερώσει. Ο 
Μεγάλος Οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα και  είχε 
απομακρυνθεί από το κοπάδι. Για πρώτη φορά ο 
Μεγάλος Οδηγός δεν ήταν ανάμεσα στους 
υπόλοιπους λεπτοκέφαλους. Από τότε που μίλησε 
με την οπισθοφυλακή, ανέπτυξε ταχύτητα και 
έφυγε προς τα έμπρός. Κανένας δεν τον πλησίαζε 
για αρκετή ώρα, ώσπου ο Ις αποφάσισε να πάει 
κοντά του.  Ο Μεγάλος Οδηγός ήταν 
απαρηγόρητος, τα μάτια του ήταν βουρκωμένα,  
αλλά ένοιωσε μεγάλη ανακούφιση, σαν  είδε τον Ις 
δίπλα του. Είχε ανάγκη να μιλήσει σε κάπoιον και 
άρχισε να μιλάει ασταμάτητα. Του διηγήθηκε ότι οι 
οπισθοφύλακες του μετέφεραν την κατάληξη του 
Λευκού. Τον είχαν δει να έρχεται προς το κοπάδι. 
Ήταν μόνος του, έτρεχε με όλη την ταχύτητα του, 
για να τους προλάβει. Κινδύνευε από τα άλλα 
ψάρια, γιατί δεν είχε το σεβασμό τους, αφού είχε 
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απομακρυνθεί από το κοπάδι. Απείχε πενήντα, 
περίπου, μέτρα από τους οπισθοφύλακες, όταν 
ανάμεσα τους εμφανίστηκε ενα κοπάδι Σεβαστών. 
Ο Λευκός σταμάτησε να τρέχει, ήξερε ότι ήταν 
μάταιο να κάνει οτιδήποτε. Φώναξε μονάχα με όση 
δύναμη είχε,  για να τον ακούσουν οι 
οπισθοφύλακες  
«Πρόδωσα, αλλά το μετάνοιωσα, να το πείτε στον 
Ις». Μετά έμεινε ακίνητος να τον καταβροχθίσει ο 
Σεβαστός. 
«Είναι τρομερά δύσκολο να παίρνεις αποφάσεις, 
καλέ μου Ις, και εσύ το ξέρεις καλά. Αν είχα 
καθυστερήσει λίγο την αναχώρηση. Αν τους είχα 
περιμένει λίγο παρα πάνω, ίσως ο Λευκός να είχε 
προλάβει τους οπισθοφύλακες. Ίσως να ήμουν 
πολύ αυστηρός, να μην του έδωσα μία δεύτερη 
ευκαιρία». 
«Και οι άλλοι δύο», είπε ο Ις, «ίσως να το 
μετάνοιωναν σε μία ώρα, ίσως σε μία μέρα, ίσως σε 
ένα μήνα, ίσως ποτέ. Τι θα έπρεπε να κάνει το 
κοπάδι; Να τους περιμένει έξω από το κλουβί για 
να τους δώσει μία δεύτερη ευκαιρία; Ίσως, έτσι να 
ήσουν ευεργέτης για τους τρεις λεπτοκέφαλους, 
που και αυτό δεν είναι σίγουρο. Το κοπάδι, όμως, 
τι θα έλεγε για σένα, αν θα έχανε την εποχή για να 
ανέβει τα ποτάμια.  
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Ορισμένες αποφάσεις μας, δεν μπορούμε να τις 
αλλάξουμε ή να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Το 
γένος των ανθρώπων από τη φύση του δεν μπορεί 
να πετάξει. Αν ένας ανθρωπος αποφασίσει να πέσει 
από ένα μεγάλο ύψωμα  σίγουρα δε θα μπορούσε 
να αλλάξει τις συνέπειες, έστω και αν το 
μετάνοιωνε κατά τη διάρκεια της πτώσης. 
Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι,  που δεν μπορείς να 
τους ξαναπεράσεις. Είναι δρόμοι μιας και 
αποκλειστικής χρήσης και στη συνέχεια δεν 
μπορείς να διορθώσεις όσο και αν κλαψεις, όσο 
και αν  το μετανοιώσεις. Μόνο στα όνειρά μας 
σβήνουμε και ξαναγράφουμε τις σκηνές που δε 
μας αρέσουν. Στη ζωή πληρώνουμε πάντα για τις 
πράξεις μας. Άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ, αλλά 
πάντοτε πληρώνουμε.  Έτσι και Λευκός, 
παραβίασε, έστω και για λίγο τους κανόνες, αλλά 
δεν υπήρχε επιστροφή  
Και να σου πω και κάτι άλλο: το ήξερε πολύ καλά 
και ο ίδιος, για αυτό αντιμετώπισε αγέρωχα τον 
Σεβαστό. Τον ενδιέφερε να περάσει στη μνήμη των 
προγόνων, έστω και σαν παράδειγμα προς 
αποφυγή, που είναι πολύ πιο σημαντικό από το 
παράδειγμα προς μίμηση, αφού δεν 
παθητικοποιεί. Και αυτό, τουλάχιστον, το 
κατάφερε».  
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  Η ώρα είχε περάσει αρκετά. Ο βυθός έδιωχνε από 
πάνω του το μαύρο πέπλο της νύχτας και η ρόδινη 
αυγή άπλωνε το χρώμα της στη φύση. Το κοπάδι 
κατάκοπο από το ολονύκτιο ταξίδι, περίμενε με 
αγωνία να ακούσει το σάλπισμα της παύσης, 
αφενός για να βρεί λιγοστό φαϊ, αφετέρου για να 
ακούσει την Περ να διηγείται τα όσα είδε μέσα στο 
κλουβί 
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 Η Περ αναδύθηκε λίγο πιο ψηλά από το υπόλοιπο 
κοπάδι και περίμενε να συγκεντρωθούν και οι 
υπόλοιποι για να αρχίσει να μιλάει. Ήταν η πρώτη 
φορά που έβλεπε το κοπάδι από ψηλά. Ήταν 
εκαντοτάδες εκατομμύρια λεπτοκέφαλοι, σχεδόν 
διάφανοι, γύρω στα πέντε  εκατοστά ο καθένας. 
Είχε σχηματιστεί, ήδη το φιδόμορφο σώμα τους. 
Τώρα καταλάβαινε πόσο πολύ είχαν αναπτυχθεί 
όλοι οι λεπτοκέφαλοι, και άρα και ο εαυτός της, 
μέσα στους είκοσι  μήνες που ταξιδεύουν. Ο 
Μεγάλος Οδηγός της έκανε νεύμα να ξεκινήσει και 
η Περ φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε 
«Φίλοι λεπτοκέφαλοι, το πρώτο πράγμα που μου 
έκανε εντύπωση, όταν μπήκα στο κλουβί, ήταν η 
σκληρότητα των ανιχνευτών τους, όπως τους λέμε 
εμείς, γιατί αυτοί τους αποκαλούν Όργανα της 
Τάξης και της Ασφάλειας. Όταν πρωτομπήκα δεν 
μπορούσα να καταλάβω, γιατί υπήρχαν αυτά τα 
Όργανα συνηθισμένα να δείχνουν πάντα τους 
γομφίους τους. Θεωρητικά δεν έβρισκα καμία 
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απειλή από κανένα άλλο ψάρι, αφού τα μεγάλα 
ψάρια έτσι και αλλοιώς δεν μπορούσαν να μπουν 
μέσα από το δίχτυ και σίγουρα τα μαγιάτικα δεν 
κινδύνευαν από εμας τους μικροσκοπικούς 
λεπτοκέφαλους. Στην αρχή πίστεψα ότι βρίσκονταν 
στην υπηρεσία των ανθρώπων – αφεντικών για να 
επιβάλλονται στην πολυπληθή κοινωνία του 
κλουβιού. Όμως και αυτό δεν ήταν αλήθεια, γιατί 
οι άνθρωποι δεν ασχολούνταν καθόλου με τη 
διοικητική οργάνωση του κλουβιού. Δεν υπήρχε 
λόγος άλλωστε, τα μαγιάτικα ήταν πεπεισμένα ότι 
οι άνθρωποι είναι οι προστάτες και οι σωτήρες 
τους. Ίσως, οι άνθρωποι να αρκέστηκαν μόνο στο 
να δημιουργήσουν τις προυποθέσεις και στη 
συνέχεια δεν ασχολήθηκαν καθόλου με την 
οργάνωση του κλουβιού. Πάντως τα ίδια τα 
μαγιάτικα επέλεγαν τα πιο δυνατά  και τα διόριζαν 
ως όργανα της Τάξης και της Ασφάλειας για να 
τους προστατεύουν από τη μεταξύ τους βία και 
εγκληματικότητα 
«Τη μεταξύ τους βία και εγκληματικότητα;;» 
ανέκραξε με απορία όλο το κοπάδι. 
«Ναι, μη σας φαίνεται παράξενο», συνέχισε  η Περ. 
«Τα ψάρια αυτά είναι αλλόκοτα δεν έχουν καμία 
σχέση με τα ψάρια του βυθού. Ζουν όλη μέρα μαζί 
και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν ανταλλάζουν 
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ένα χαιρετισμό. Κοιτάνε καχύποπτα και  
ζηλόφθονα τον γείτονα και είναι ευέξαπτοι και 
έτοιμοι να βρίσουν ή να χειροδικήσουν, όταν 
νομίζουν ότι αδικούνται.  Θεωρούν το κλουβί τους 
το κέντρο του κόσμου. Μάλλον, καλύτερα, 
θεωρούν ότι είναι όλος ο κόσμος. Δεν έχουν ιδέα 
για το βυθό. Πιστεύουν ότι η θάλασσα τελειώνει 
εκεί που τελειώνει η ορατότητά τους. Δεν ξέρουν να 
βρίσκουν την τροφή τους, δε νοιάζονται για να την 
εξασφαλίσουν, έτσι και αλλοιώς υπάρχει άμφονη, 
απεριόριστη και, τολμώ να πω, γευστικότατη. Ο 
Κίτρινος  είχε καταφέρει να κλέψει αρκετή τροφή 
και μας την έφερε να τη δοκιμάσουμε». Η Περ 
δαγκώθηκε, ήξερε ότι αυτό δεν έπρεπε να το 
ομολογήσει μπροστα σε όλο το κοπάδι, το 
απαγόρευαν ρητά οι Φυσικοί Κανόνες. Κοίταξε 
αμήχανα τον Μεγάλο Οδηγό, ενώ εκείνος 
προσποιόταν ότι δεν είχε ακούσει, και έτσι η Περ 
συνέχισε διστακτικά.  
«Το δύσκολο δεν ήταν να βρεις την τροφή», 
δικαιολογήθηκε, «έτσι και αλλοιώς υπήρχε παντού 
πεταμένη. Το δύσκολο ήταν να ξεφύγεις από τα 
μάτια των Οργάνων αλλά και των κακιασμένων 
μαγιάτικων, που προτιμούσαν να την πετάξουν στα 
σκουπίδια, παρά να τη φάει κάποιο άλλο ψάρι.  



 

24grammata.com 
  

40 

40

Δε δούλευαν. Αν δουλειά σημαίνει να ικανοποιείς 
την ανάγκη της τροφής, δεν υπήρχε λόγος για να 
δουλέψουν. Είχαν, όμως, διάφορους 
επαγγελματικούς τίτλους, αλλά, χωρίς να 
παράγουν, τίποτα απολύτως. Απλώς, ανακύκλωναν 
την τροφή που τους έδιναν, αφειδώς, οι άνθρωποι. 
Για παράδειγμα, κάποιος ήταν Υπεύθυνος 
Διακίνησης Τροφών στο βορειοανατολικό τομέα του 
κλουβιού. Κάποιος άλλος Αναπληρωματικός 
Υπεύθυνος Διακίνησης Τροφών στο 
βορειοανατολικό τομέα του κλουβιού. Κάποια 
άλλη ήταν Γενική Γραμματέας του Υπεύθυνου 
Διακίνησης Τροφών στο βορειοανατολικό τομέα του 
κλουβιού. Μία άλλη ονομαζόταν Γενική 
Επιθεωρήτρια όλων των Υπευθύνων για τη 
Διακίνηση Τροφών στο βορειοανατολικό τομέα του 
κλουβιού. Και κάτι ανάλογο συνέβαινε στους 
εκατοντάδες τομείς που ήταν διαιρεμένο το κλουβί. 
Περνούσαν την ώρα τους πηγαίνοντας βιαστικά και 
ανυπόμονα πάνω κάτω στο κλουβί και 
συμμετέχοντας σε κάτι λαχειοφόρες κληρώσεις». 
«Τι είναι πάλι αυτές οι λαχειοφόρες κληρώσεις;» 
Ρώτησε με απορία ο Αντ. 
«Η καρδιά του οικονομικού συστήματος του 
κλουβιού, όπως αυτάρεσκα και με στόμφο έλεγαν 
τα μαγιάτικα», απάντησε με ψύχραιμη φωνή η 
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Περ. Τώρα, πια, ειχε αποκτήσει αυτοπεποίθηση 
στο λόγο της, αφού έβλεπε όλο το κοπάδι να 
κρέμεται από τα λόγια της. «Μη μου ζητήσετε να 
σας αναλύσω αυτούς τους όρους, γιατί δεν 
πρόλαβα να μάθω και δε φοβάμαι να παραδεχτώ 
την αδυναμία μου. Μπορώ, όμως, να σας 
περιγράψω με λόγια τι ακριβώς έκαναν». 
  Το κοπάδι για πρώτη φορά πέτυχε την απόλυτη 
ομοφωνία και έτσι η Περ συνέχισε την αφήγηση 
της 
«Συμμετέχουν κάθε μέρα σε λαχειοφόρες 
κληρώσεις. Δηλαδή, κάθε μέρα μία συγκεκριμένη 
ώρα συγκεντρώνονται όλα τα  μαγιάτικα στο κέντρο 
του κλουβιού.  Δέκα τυχεροί θα κερδίσουν 
αξιώματα και τίτλους, τα οποία είναι άπειρα, ενώ 
άλλοι τρεις θα κερδίσουν από ένα όλοκληρο μάτι 
του διχτυού στο υψηλότερο σημείο του κλουβιού, 
χώρος που είχαν δικαίωμα να βρίσκονται μόνο οι 
τυχεροί της κλήρωσης. Αυτό το ονομάζουν ιδιωτική 
ιδιοκτησία και είναι πολυπόθητος και σπάνιος 
λαχνός. Το μαγιάτικο που θα το αποκτήσει, έχει 
δικαίωμα να καλύψει το πλέγμα του διχτυού με 
ένα φύκι και καθεται με τις ώρες μπροστά του 
αγναντεύοντας το βυθό και κοιτάζοντας τα άλλα 
ψάρια αφ υψηλού. Φαίνεται ότι αυτή η ιδιωτική 
ιδιοκτησία ήταν πολύ σημαντική για τα μαγιάτικα, 
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γιατί όποιος  την κέρδιζε, αποκτούσε μία έντονη 
ψευδαίσθηση ανωτερότητας, ενώ όλα τα υπόλοιπα 
τον φθονούσαν. Πολλές φορές άκουσα τα 
μαγιάτικα να παραμιλάνε: «μακάρι να ανέβω στα 
υψηλότερα μάτια του διχτυού!!». Ένα  ξιπασμένο 
μαγιάτικο μου είπε: 
«Δεν μπορείς να φανταστείς τη θέα που έχει ο 
ωκεανός από ψηλά». Εγώ, τότε του απάντησα ότι 
εμένα μου ανήκει ο ωκεανός και αυτός, χωρίς να 
καταλάβω το γιατί, ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Μου 
ζήτησε, μάλιστα, να παραμείνω κοντά τους. 
Σίγουρα θα μου έδιναν άδεια παραμονής, γιατί λέω 
πετυχημένα ανέκδοτα και θα τους διασκεδάζω».  
Το κοπάδι ήταν αρκετά μπερδεμένο. Για πρώτη 
φορά άκουγε λέξεις όπως: ιδιοκτησία, φθόνος, 
ανωτερότητα. Ήταν πολλά που δεν καταλάβαιναν, 
αλλά δεν ήθελαν να διακόπτουν συνέχεια την Περ. 
«Αρετές δεν είχαν καμία»; ρώτησε ο Μεγάλος 
Οδηγός 
«Δύσκολη ερώτηση. Ακόμα και αυτό που οι ίδιοι 
θεωρούσαν αρετή, για μας είναι μία βλακεία. Δεν 
ξέρω αν φταίει η γλώσσα μας ή το μυαλο μας. Δεν 
ξέρω, άλλωστε, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε 
αυτά τα δύο». 
«Αυτό είναι το πρόβλημα με τις λέξεις, ο καθένας 
τις δίνει ό,τι ερμηνεία θέλει», απάντησε ο Μεγάλος 
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Οδηγός. «Αλλά για πες μας τι είναι αυτό που οι 
ίδιοι θεωρούσαν αρετή» 
«Πιο σημαντικό απ΄όλα θεωρούν την ιδιωτική 
ιδιοκτησία. Ήταν βαθύτατα πεπεισμένα ότι μια 
Ανώτερη Δύναμη, ίσως η ίδια η Σελήνη, 
καθοδηγούσε τις κληρώσεις. Αυτός που θα κέρδιζε 
δεν ήταν απλώς τυχερός, αλλά θεοφιλής. Πίστευαν 
ότι ο Θεός επιβράβευε με αυτό τον τρόπο την 
«ενάρετη» ζωή τους και ίσως και για αυτό να 
θεωρούσαν την ιδιωτική ιδιοκτησία ως κάτι ιερό 
και τιμημένο.  
  Μετά, ήταν αυτή η παράλογη, κατά την γνώμη 
μου, αγάπη  για το κλουβί τους. Πίστευαν ότι είναι 
τα πιο τυχερά πλάσματα του ωκεανού, επειδή 
κατοικούσαν στο κλουβί της Φις Φαρμ. Πέρναγαν 
ώρες ολόκληρες ευχαριστώντας το θεό, που τους 
έκρινε άξιους για τέτοια τύχη. Χωρίς κανένα λόγο 
και αιτία ούρλιαζαν «Ζήτω η  φις φαρμ», «ζήτω η  
φις φαρμ». Το θεωρούσαν πράξη ύψιστου 
πατριωτισμού να φωνάξουν όσο γίνεται πιο δυνατά. 
Το τρομακτικό δεν ήταν ότι  ήταν περήφανοι για το 
κλουβί τους, το τρομακτικό ήταν ότι θεωρούσαν 
κατώτερο, απολίτιστο, δίχως νόημα ύπαρξης 
οτιδήποτε ήταν έξω από το κλουβί τους. Μας 
κοίταγαν με τέτοιο τρόπο, σαν να ήθελαν να πουν 
«ευχαριστώ, θεέ μου, που δεν μας έκανες 
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απολίτιστους, σαν και αυτά τα αδέσποτα ψάρια». 
Είμαι σίγουρη ότι μας επέτρεψαν  να μπούμε στο 
κλουβί μόνο και μόνο για να τονώσουν την 
αυτοπεποίθηση τους. Δεν είχαν καμία αμφιβολία 
για το ότι όλος ο κόσμος τους ζηλεύει και ότι οι 
άλλοι ποθούν να γίνουν σαν και αυτούς.  
  Ένα φλύαρο μαγιάτικο με πλησίασε και με 
υπεροπτικό τόνο μου έλεγε «Πουθενα στον ωκεανό 
δεν υπάρχει τέτοια ποιότητα ζωής. Ένας 
παράδεισος είναι η Φις Φαρμ, ένας πραγματικός 
παράδεισος. Υπάρχει τροφή αφθονη, ασφάλεια, 
οργάνωση, δωρεαν ιατροφαρμακευτική βοήθεια, 
δεν αρρωσταίνουμε σχεδόν ποτέ. Τα αντιβιοτικά 
είναι άφθονα και δωρεάν. Έχουμε  άφθονο 
ελεύθερο χρόνο, δυνατότητα να μεταφέρουμε στον 
παράδεισο εκτός από την ψυχή ακόμα και το σώμα 
μας. Είμαστε ελεύθεροι, πραγματικά ελεύθεροι. 
Γιατί τι άλλο από ελεύθερο είναι το ον, όταν 
απαλλάζεται από τους φόβους του».  
   Ορισμένοι λεπτοκέφαλοι συμφώνησαν με την 
τελευταία φράση, πραγμα που ανησύχησε το 
Μεγάλο Οδηγό. Τον ανησυχούσε ιδιαίτερα, γιατί 
διέκρινε ότι κατά την αφήγηση άλλοι εκδήλωναν 
με μορφασμούς απέχθεια σε ό,τι άκουγαν και 
άλλοι έδειχναν ανοχή και προβληματισμό. Ήταν 
από τις στιγμές που καταλάβαινε ότι το κοπάδι  
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δεν είναι μία ενιαία και ομογενής μάζα, όπως θα 
ήθελε να πιστεύει. Τα πάντα θα μπορούσαν να 
βρούν αποδέκτες μέσα στο κοπάδι, ακόμα και 
αυτά που ο ίδιος θεωρούσε εμφανέστατη την 
ανοησία τους. Θα υπήρχαν πάντα λεπτοκέφαλοι να 
ασπαστούν ακόμα και την πιο ακραία θέση. Και 
αυτό ηταν λογικό, αφού την Αρχή και την Άκρη 
την ορίζει αυθαίρετα ο κάθε λεπτοκέφαλος 
μονάχος του. 
Για την ώρα, όμως, είχε απορίες πάνω στην 
αφήγηση της Περ και την ρώτησε :  
«Τι είναι  αυτό που είπες για τον παράδεισο; 
Μεταφέρουν και το σώμα τους;» 
«Έτσι νομίζουν οι ίδιοι. Είναι, ίσως, η πιο θλιβερή 
και παράλογη ιστορία και θα ήθελα να την αφήσω 
τελευταία. Όπως σας είπα στην αρχή, τους 
διακρίνει η βία και η εχθρότητα  προς τον γειτονα. 
Τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους, έτσι για να 
περνάει η ώρα τους, αφού δεν ξέρουν τι να κάνουν. 
Δεν έχουν να κάνουν το Μεγάλο Ταξίδι και γι αυτό 
δεν έχουν νόημα για αυτούς οι Φυσικοί Κανόνες 
για να βάζουν κάποια όρια στις πράξεις τους. Αυτοί 
που κατοικούν στα κατώτερα στρώματα του 
κλουβιού, έχουν λιγότερα ψυχολογικά 
προβλήματα, γιατί έχουν θέσει  κάποιο «ταξίδι», 
έστω και αν είναι βλακωδέστατο: να ανέβουν στα 
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υψηλότερα επίπεδα του κλουβιού. Αυτοί, όμως, 
που είχαν ήδη ανέβει υπέφεραν από  περισσότερα 
ψυχολογικά προβλήματα. Καθόντουσαν ώρες και 
ώρες μπροστά από το φυκιασμένο μάτι του διχτυού 
τους,  αγναντεύοντας τον ωκεανό. Στην ουσία είχαν 
αποβλακωθεί τόσο πολύ που μόλις και μετά βίας 
μπορούσαν να κρατήσουν τα μάτια τους ανοιχτά. 
Αυτοί υπέφεραν περισσότερο από πλήξη, ανία, 
μοναξιά, αίσθημα του ανικανοποίητου και πολλά 
πολλά άλλα. Ήταν τόσο διαδεδομένες αυτές οι 
ψυχολογικές παθήσεις, όλες άγνωστες σε μας, που 
είχαν δημιουργήσει δεκάδες επαγελματικούς  
τίτλους, όπως: Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, 
Παραψυχολόγος, Διασκεδαστής, Καλλιτέχνης και 
πολλά άλλα.  
Αυτό, όμως, που ήταν πιο τρομερό ήταν η πίστη 
τους για τη μεταθάνατο ζωή. Ηταν πεπεισμένα ότι η 
φυσική ζωή διαρκούσε τέσσερις μήνες» 
«Τέσσερεις μήνες ;;;» φώναξε σύσσωμο το κοπάδι. 
«Ναι, Δυστυχώς. Και εγώ έμεινα με το στόμα 
ανοιχτό, όταν το άκουσα, αλλά δε τους  είπα 
τίποτα. Σε τρεις ημέρες θα συμπλήρωναν το 
τετράμηνο και οι άνθρωποι θα σήκωναν το κλουβί. 
Δεν ήθελα να τους χαλάσω την ψευδαίσθηση. 
Πίστευουν στο μεγάλο ψέμα του παραδείσου...» 
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«Ο παράδεισος δεν είναι ψέμα», πετάχτηκε 
ενοχλημένος ο Ις . 
«Καλά, ό,τι πεις», συνέχισε η Περ. «Πιστεύαν ότι ο 
θεός τα έχει προεπιλέξει, από όλα τα ζώα της 
Φύσης. Γι αυτό, άλλωστε, και κατοικούν στη Φις 
Φαρμ και γι αυτό όλοι ανεξαιρέτως θα ανέλθουν 
στους ουρανούς, διατηρώντας το σώμα τους, για να 
μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους. 
Ήταν η πρώτη φορά που δε μου φάνηκαν 
αντιπαθητικοί. Ο τυφλός φανατισμός τους έκανε 
τόσο αξιολύπητους, που μόνο οίκτο προκαλούσαν 
και όχι αντιπάθεια». 
«Και οι τρεις δικοί μας, ζήλεψαν αυτή την 
κατάντια. Είναι ασύλληπτο», είπε με μία παράξενη 
οργή ο Μεγάλος Οδηγός 
«Γιατί σου φαίνεται ασύλληπτο», απάντησε ο Ις. «Το 
εύκολο φαι και η αδιαφορία για το μέλλον είναι 
ισχυρότερα και από το πιο τέλειο δίχτυ των 
ανθρώπων. Και αυτό ισχύει για όλα τα πλάσματα 
του πλανήτη. Οι δύο μικροί λεπτοκέφαλοι θα το 
μετανοιώσουν, το αργότερο, σε τρεις μέρες. Ο 
Λευκός το μετάνοιωσε, σε τρία λεπτά. Το 
αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο».    
«Το μυαλό μου δεν μπορεί να το χωνέψει. Κρίμα, 
κρίμα. Ακόμα και ένας τυφλός θα έβλεπε ότι είναι 
μία φυλακή πολυτελείας». 
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«Μα αυτά είναι απόλυτα πεπεισμένα ότι ζούν σε 
μία ελεύθερη, οργανωμένη πολιτεία και ότι έχουν 
περιορίσει κατά πολύ τους φόβους τους», είπε ο 
Αντ 
«Έχουν αυξήσει τους φόβους τους, θες να πεις. 
Είναι εύκολο να απαλλαγείς από το φόβο που σου 
προκαλούν τα μεγαλύτερα από εσένα ψάρια. Είναι 
ορατός ο κίνδυνος. Είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις 
το φόβο που απορρέει από τα καιρικά και φυσικά 
φαινόμενα. Είναι στιγμιαίος ο κίνδυνος. Είναι 
δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο να αντιμετωπίσεις το 
φόβο που πηγάζει από μέσα σου. Και βέβαια 
έχουν δίκιο ότι ελευθερία σημαίνει να απαλλαγείς 
από τους φόβους, αλλά από όλους τους φόβους, 
τους εξωτερικούς αλλά, κυρίως, τους εσωτερικούς. 
Και αυτό το κλουβί δεν έκανε τίποτα άλλο από το 
να αυξήσει τους εσωτερικούς φόβους των ψαριών.  
  Απομακρύνθηκαν από την ίδια τους τη φύση, 
συνεργάζονται με τον φυσικό εχθρό τους, 
αρνήθηκαν τους Φυσικούς Κανόνες τους και 
νομοτελειακά δημιούργησαν όλες εκείνες τις 
προυποθέσεις για να εκδηλωθεί ο ζόφος που όλοι 
κρύβουμε μέσα μας. Η απληστία, η οκνηρία, ο 
φθόνος, η υπεροψία είναι οι ρίζες το αγκαθιού που 
ονομάζεται Βία. Ποτέ δεν άκουσα για πιο 
φοβισμένο κοπάδι, αφού στέρησαν από το εαυτό 
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τους το δικαιωμα της επιλογής. Ελευθερία είναι να 
έχεις το δικαίωμα να επιλέγεις τους φόβους σου» 
«Καλά τα λες», είπε ο Αντ, που όλη την ώρα έψαχνε 
κάτι να βρει για να εναντιωθεί, αλλά για πρώτη 
φορά του ήταν τόσο δύσκολο. «Αλλά πώς γίνεται  
αυτό που εμείς το θεωρούμε κακό, το ίδιο πράγμα 
οι άλλοι να το βλέπουν άριστο;» 
«Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα», πετάχτηκε ο Ις με το 
πιο  σοβαρό του ύφος, « που προβληματίζει 
όλους...» 
«Αφήστε όλες αυτές τις φλυαρίες», πετάχτηκε 
οργισμένος ο  Αυθόρμητος, ένας λεπτοκέφαλος 
που εξηγούσε τα πάντα με τα μάτια της ψυχής και 
όχι της λογικής. «Με αυτές και με αυτές τις 
συζητήσεις οδηγούμαστε κάθε φορά στα πιο βαθιά 
χασμουρητά. Εδώ χρειάζεται δράση. Γίναμε όλοι 
μάρτυρες μιας κατάφωρης αδικίας. Το γένος των 
ανθρώπων εκμεταλλεύεται αυτό τα κακόμοιρα 
ψάρια. Τα ταίζει πλούσια για να μεγαλώσουν 
γρήγορα και στη συνέχεια θα τα σκοτώσει. Οι 
άνθρωποι είναι οι αντίπαλοι μας, όχι ο ηλίθιος 
χαρακτήρας των ψαριών. Αυτός διορθώνεται, αν 
τους δοθεί μία διαφορετική ευκαιρία, αν τους 
βοηθήσουμε να γνωρίσουν κάτι διαφορετικό, αν 
τους βοηθήσουμε να δραπετεύσουν από αυτό το 
κλουβί» 
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«Μα τι λες;» Πετάχτηκε ο Αντ «Εμείς είμαστε, 
απλώς, λεπτοκέφαλοι. Θα ζήσουμε συγκεκριμένο 
χρόνο, σε συγκεκριμένο χρόνο πρέπει να βρεθούμε 
μπροστά στα ποτάμια, σε συγκεκριμένο χρόνο 
πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Αν φάμε την ώρα 
μας με τα προβλήματα των άλλων θα 
καταστραφούμε εμείς». Ο Μεγάλος Οδηγός είχε 
μείνει άφωνος. Ήταν φορές που η έμμονη του Αντ 
να εναντιώνεται σε ό,τι ακούει τον εκνεύριζε 
αφάνταστα. Τώρα, όμως, συνειδητοποιούσε, γιατί 
τον είχαν εντάξει και αυτόν στους προικισμένους. 
«Ε τότε, να αφήσουμε στην άκρη τα παραμύθια», 
είπε οργισμένος ο  Αυθόρμητος.  
«Ποια είναι τα παραμύθια που άκουσες;»  ρώτησε 
ενοχλημένος ο Ις 
«Αυτά για τους Φυσικούς Κανόνες. Οι περίφημοι 
φυσικοί κανόνες δεν μπορούν να ισχύουν μόνο για 
ένα είδος ψαριού,  σώζοντας τους διπλανούς μας, 
σώζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, την ψυχή μας» 
«Για να υπάρχει ψυχή πρέπει πρώτα να 
αναπνέεις», είπε ο Μεγάλος Οδηγός «Μπορούμε να 
νοιαστούμε για τα υπόλοιπα ψάρια, αρκει αυτή η 
έγνοια να μη θέτει σε κίνδυνο τη φυσική μας 
υπόσταση» 
«Να, γι΄ αυτό δεν αλλάζει τίποτα στο βυθό». Φώναξε 
ακόμα πιο δυνατά, βέβαιος ότι λέει το σωστό, ο 
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Αυθόρμητος. «Γιατί ο καθένας κοιτάζει τη δουλειά 
του και αδιαφορεί για τους γύρω του. Μπορούμε 
να αλλάξουμε τον κόσμο ετούτο. Αρκει να το 
θέλουμε. Αρκει να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. 
Ως πότε θα βασιλεύει η αδικία και η εκμετάλλευση 
στο βυθό;» 
«Τώρα ποιος είναι που λέει τα παραμύθια; Και 
μάλιστα ευχάριστα παραμύθια» Είπε ο Ις. «Γιατί αν 
δεν μου πεις με ποιο τρόπο, συγκεκριμένα, θα 
καταφέρουμε όλα αυτά, δεν είσαι τίποτα άλλο από 
ένας καλός και ευχάριστος παραμυθάς. Να λες, 
δίχως να μπορείς να κάνεις είναι η εύκολη 
κατηφόρα του μυαλού» 
«Μιλάνε όσοι δεν έχουν όρεξη να δράσουν» είπε με 
περιφρόνηση ο Αυθόρμητος, σίγουρος ότι έχει 
δίκιο. «Άκου και αυτό για να σου μπερδέψω λίγο 
την ευχάριστη αλλά απλοική σου σκέψη», είπε ο Ις 
«Αναλογίστηκες ποτέ ότι η δική μας ευημερία 
στηρίζεται και στη δυστυχία  αυτών των 
μαγιάτικων;» 
«Μα τι λες τώρα»; είπε με αυθάδεια ο Αυθόρμητος. 
«Αν δεν έφτιαχναν αυτά τα κλουβιά οι άνθρωποι», 
είπε ο Ις, «θα έπρεπε να εντατικοποιήσουν την 
αλιεία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. 
Θα ανακάλυπταν νέα μηχανήματα για να 
ικανοποήσουν τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη 
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τους για φαγητό. Να ξέρετε ότι εκτός από το ότι ο 
άνθρωπος είναι το πιο άπληστο ζώο, αυξάνει τον 
πληθυσμό του με γεωμετρική πρόοδο. Όσο 
πολλαπλασιαζεται ένα ζώο στον πλανήτη τόσο 
κινδυνεύει η ύπαρξη των άλλων. Όλος ο βυθός θα 
είχε περιορισμένη διάρκεια ζωής. Θα μας 
κυνηγούσαν ανελέητα και θα κατέστρεφαν κάθε 
στοιχείο που θα ήταν απαραίτητο για την επιβίωσή 
μας. Όχι πως και τώρα δεν το κάνουν, αλλά 
φανταστήτε να μην είχαν και όλα αυτά τα 
ιχθυοτροφεία της στεριάς και της θάλασσας». 
«Μα δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι τρελό αυτό που 
λές;» Είπε με σπαρακτική φωνή ο Αυθόρμητος, 
«Εγώ δεν το δέχομαι ότι ζω, επειδή κάποιος άλλος 
στον πλανήτη μου δυστυχεί. Σιγά σιγά θα μου 
ζητήσεις να πω  και ευχαριστώ στους ανθρώπους». 
   Ένα μεγάλο μέρος από το κοπάδι κούνησε το 
κεφάλι. Όχι πως συμφωνούσε, οι περισσότεροι 
άλλωστε ούτε καν που τον άκουγαν, άλλοι 
συζητούσαν μεταξύ τους, άλλοι ξεκουράζονταν, 
άλλοι κοιμόντουσαν, άλλοι παρακολουθούσαν με 
ένα απαθές ύφος, που μόλις και μετα βίας 
κρατούσαν τα μάτια τους ανοιχτά. Χαμογελούσαν ή 
ένευαν το κεφάλι τους κάθε που άκουγαν ένα 
πετυχημένο σύνθημα 
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«Και βέβαια δε θα πούμε, ποτέ ευχαριστώ στους 
ανθρώπους, είναι οι φυσικοί εχθροί μας», είπε 
ήρεμα ο Ις. «Η Φις Φαρμ, όμως, συμφέρει και 
αυτούς, συμφέρει και εμάς και αυτό πρέπει να το 
δεχτείς. Πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις το ιδεατό 
από το εφικτό». 
«Δεν μπορείς να μιλάς για συμφέρον, όταν μιλάς 
για τη ζωή των ψαριών. Μιλάς πιο σκληρά και από 
τους ανθρώπους. Αυτοί δε νομίζω ότι θα 
αντιμετώπιζαν με τέτοιο ωμό τρόπο συνανθρώπους 
τους πάνω στον πλανήτη», του απάντησε ο 
Αυθόρμητος κοιτάζοντάς τον με απέχθεια. 
Απέχθεια ή σχεδόν αηδία, που μόνο ένας 
πραγματικα αυθόρμητος θα μπορούσε να 
εκφράσει. 
Ο Ις τον κοίταγε και δεν μίλαγε. Ήξερε πως, ό,τι 
και αν έλεγε, θα έπεφτε πλέον στο κενό ή θα 
τρόμαζε ακόμα περισσότερο τους λεπτοκέφαλους. 
Τα σκληρά λόγια δεν μπορούσαν  να τα σηκώσουν 
τα διάφανα ψαράκια. Μπορούσαν να  ταξιδεψουν 
χιλιάδες χιλιόμετρα ωκεανού, να ανέβουν ποτάμια, 
αντίθετα στο ρεύμα αλλά δεν μπορούσαν να 
ακούσουν τα αληθινά τα λόγια, προτιμούσαν τα 
ψεύτικα. 
Ο Αυθόρμητος είχε αναθαρρήσει ακόμα 
περισσότερο. Νόμιζε ότι είχε βρει το κατάλληλο 
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σύνθημα για να εντυπωσιάσει τους υπόλοιπους 
λεπτοκέφαλους, όσοι τον άκουγαν, και το 
επανέλαβε με ακόμα πιο δυνατή φωνή:  
«Ούτε οι άνθρωποι δεν σκέφτονται, όπως εσύ». 
Ο Ις συνέχισε να τον κοιτάει και κουνούσε το 
κεφάλι του. Οι λεπτοκέφαλοι δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν τι ήθελε να δηλώσει με αυτό το νεύμα 
του κεφαλιού του. Ο Ις  ήθελε να τους μιλήσει για 
τους ανθρώπους, για το πως εκμεταλλεύονται αυτό 
που οι ίδιοι ονομάζουν Τρίτο Κόσμο, για το πως οι 
λίγοι ευημερούν εις βάρος των πολλών και αυτό 
όχι γιατί πρέπει να ολοκληρώσουν το Μεγάλο 
Ταξίδι τους, αλλά από άγνοια και απληστία. Ήθελε 
να τους πει πολλά, αλλά γύρισε το κεφάλι του και 
σηκώθηκε να φύγει 
Τότε τον πλησίασε βιαστικά ο Μεγάλος Οδηγός και 
του είπε σιγά: 
 «Πρέπει να του δώσεις μία απάντηση. Οι 
λεπτοκέφαλοι θα νομίζουν ότι έχει δίκιο». 
«Τι θες να σου κάνω;» είπε αμήχανα ο Ις. «Είμαι 
και εγώ ένας μικρός λεπτοκέφαλος, ένα υαλοχελο, 
και σέρνω ένα φορτίο, που ακόμα δεν κατάλαβα αν 
είναι ιστορία ή μυθολογία. Δεν μπορώ να 
απαντήσω σε όλα τα γιατί του κόσμου. Τα γιατί και 
τα διότι χρειάζονται για να κάνουν το Ταξίδι πιο 
ευχάριστο. Αυτός, όμως, μου ζητάει να χάσω το 
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Ταξίδι για να βρω ένα διότι. Τι συζήτηση μπορώ να 
κάνω μαζί του, ακόμα και αν ήξερα τι να του πω. 
Να ήξερες, μονάχα, πόσες τέτοιες συζητήσεις έχω 
γραμμένες στη μνήμη μου. Να ήξερες, μονάχα, τι 
βάρος είναι να κουβαλάς τέτοια μνήμη. Να 
παρακαλάς να μη σταματάς να Ταξιδεύεις, γιατί 
στην ανάπαυση σου τρώνε το μυαλό όλα αυτά τα 
γιατί και τα διότι. 
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Κεφάλαιο ΙΙ 
 
Είχαν συμπληρώσει εικοσι πέντε μήνες ταξιδιού. Ο 
χειμώνας ήταν βαρύς, αλλά το μυαλό τους ήταν 
στραμμένο στην Άνοιξη. Με το που θα έβγαινε ο 
χειμώνας οι λεπτοκέφαλοι θα συναντούσαν για 
πρώτη φορά τα ποτάμια. Νέα ζωή - νέες σκοτούρες 
     Άρχισε να νυχτώνει και ζύγωνε η ώρα για να 
ξεκινήσουν το Μεγάλο Ταξίδι. Η βροχή ήταν 
έντονη, η Σελήνη είχε χαθεί πίσω από τα σύννεφα 
και στο κοπάδι επικρατούσε μεγάλη σύγχυση, 
γιατί οι ανιχνευτές δέν είχαν, ακόμα, επιστρέψει. 
Τριγύρω επικρατούσε μία πρωτόγνωρη, 
τρομακτική,  ησυχία. Τα ψάρια του ωκεανού είχαν 
εξαφανιστεί. Λες και μύριζαν το θάνατο τριγύρω 
τους. Οι μικροί λεπτοκέφαλοι τα είχαν χαμένα. 
Μια αφόρητη μυρωδιά ερχόταν από μπροστά τους. 
Ήταν αηδιστική, σε ορισμένους προκαλούσε 
εμμετό, ενώ σε άλλους έντονη ζαλάδα, κάποιοι 
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άλλοι ειχαν χάσει τον προσανατολισμό τους και 
παραπατούσαν. 
 Στο κοπάδι επικρατούσε αναστάτωση και ήταν από 
τις λίγες φορές που οι λεπτοκέφαλοι είχαν 
κυριευτεί από τον πανικό. Και όταν χάνεται το 
Μέτρο, τα απλά γίνονται δύσκολα και τα δύσκολα 
ακατόρθωτα. 
  Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν οι ανιχνευτές, 
ήταν μόνο ένα μέρος και αυτό ζαλισμένο, δίχως 
δυνάμεις να μιλήσουν. Έμοιαζαν  αγνωριστοι. Με 
δυσκολία παρουσιάστηκαν μπροστά στο Μεγάλο 
Οδηγό 
«Τι συμβαίνει; Πού είναι οι υπόλοιποι ανιχνευτές;» 
Ρώτησε ο Μεγάλος Οδηγός την Περ. 
«Μεγάλη καταστροφή», είπε η Περ, που ακόμα της 
είχαν απομείνει κάποια στοιχεία διαύγειας, «το 
γένος των ανθρώπων συμπεριφέρεται άδικα και 
αυθαίρετα  σκορπώντας το θάνατο και τον πόνο σε 
όλο το βυθό». 
«Μα τι έγινε; Μας κυνηγούν ακόμα και στα βάθη 
του ωκεανού. Η γνώση των προγόνων κάνει λόγο γι 
αυτούς, όταν φτάσουμε κοντά στις ακτές, στα 
ποτάμια και τις λίμνες», είπε, αμήχανα, ο Ις. 
«Δεν ξέρω τι λένε οι πρόγονοι μας», είπε η Περ που 
είχε ανακτήσει κάπως τις δυνάμεις της. «Ξέρω ότι  
οι άνθρωποι σκόρπισαν το θανατο μέχρι και στα 
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κητώδη ψάρια. Ήταν τρομακτική  εικόνα να 
βλέπεις τις φάλαινες νεκρές στο βυθό, ακόμα και 
τον τρομερό φαλαινοκαρχαρία να παραπατάει 
ζαλισμένος, να ουρλιάζει από τους πόνους και να 
ζητάει βοήθεια από εμας τους μικροσκοπικούς 
λεπτοκέφαλους. 
 «Μα ποια είναι τέλος πάντων η αιτία του κακού;»  
Ρώτησε ο Μεγάλος οδηγός 
«Ένα σαπιοκάραβο έχει βυθιστεί», απάντησε η Περ. 
«Ανθρώπους δεν είδαμε στο βυθό, γιατί το 
ολιγομελές πλήρωμά του διασώθηκε με τις βάρκες. 
Μάλλον, το βύθισαν εσκεμμένα οι άνθρωποι.΄Οταν 
έφτασε στο βυθό το γέρικο σκαρί του πλοίου 
κόπηκε στα δύο και χιλιάδες βαρέλια φάνηκαν στο 
βυθό του ωκεανού. Τότε, πλησιάσαμε, όλα τα 
ζωντανα, να δούμε τι συμβαίνει. Εμείς, ευτυχώς, 
δεν μπορούσαμε να κατέβουμε σε μεγάλο βάθος, 
αλλά ακούσαμε κάποιους να φωνάζουν ότι ήταν 
χημικά απόβλητα. Βέβαια, δεν ξέραμε τι ήταν 
αυτά τα χημικά αποβλητα, ετοιμαζόμασταν να 
έρθουμε να ρωτήσουμε τον Ις,  μήπως αναφέρει 
κάτι γι΄ αυτά η γνώση των προγόνων. Αλλά τότε, 
έγινε μία φοβερή έκρηξη, το σαπιοκάραβο 
ανατινάχτηκε, όλα τα βαρέλια πήραν φωτιά και το 
περιεχόμενό τους εξαπλώθηκε στο βυθό του 
ωκεανού. Οι μισοί ανιχνευτές πέθαναν κατά την 
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έκρηξη. Οι υπόλοιποι υποφέραμε από τις 
αναθυμιάσεις ζαλιστήκαμε και χάσαμε τον 
προσανατολισμό μας. Μπόρεσα να συγκεντρώσω 
τους πιο υγιείς λεπτοκέφαλους και τους διέταξα να 
γυρίσουμε πίσω για να σας ειδοποιήσουμε» 
 «Και οι υπόλοιποι λεπτοκέφαλοι, αυτοί που ήταν 
μισοζαλισμένοι, τι απέγιναν;» Ρώτησε ο Αντ. 
«Αν θα περιμέναμε να συνέλθουν και ίσως να μη 
συνέρχονταν ποτέ,  τα χημικά απόβλητα θα 
έφταναν σε εσάς και θα κινδύνευε ολόκληρο το 
κοπάδι; Τι έπρεπε να κάνουμε; Να σας αφήσουμε 
να πεθάνετε; Δεν ήταν ευχάριστο ούτε και για 
μένα. Η αποστολή μου είναι να ειδοποιώ γρήγορα 
το κοπάδι ...» 
«Η αποστολή μου ... η αποστολή μου... πετάχτηκε 
νευριασμένος ο  Αντ, ξέρεις τι λέω εγώ ότι δεν έχεις 
καρδιά, ότι προτίμησες να σώσεις τον εαυτό σου 
γι΄αυτό τους παράτησες και έφυγες...» 
«Εγώ ξέρεις τι λέω; Πετάχτηκε εκνευρισμένος ο 
Μεγάλος Οδηγός, «ότι ορισμένοι λεπτοκέφαλοι αντί 
να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που προκύπτει, 
γεννούν νέα προβλήματα. Όταν ψάχνεις τη λύση σε 
δύο προβλήματα συγχρόνως, συνήθως δεν επιλύεις 
κανένα. Αυτό που μας απειλεί τώρα είναι τα 
χημικά και όχι η στάση της Περ. Μη μιλήσει 
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κανένας, παρά μόνο ο Ις» , είπε ο Μεγάλος 
Οδηγός, κοιτάζοντας με βλοσυρό βλέμμα τον Αντ.  
   Ο Ις συγκεντρώθηκε και προσπάθησε όσο πιο 
γρήγορα μπορούσε να ενημερώσει το κοπάδι. Η 
φωνή του ήταν ήρεμη και σταθερή, όπως πάντα, 
γιατί ήξερε ότι ο Πανικός μπορεί να αποβεί 
χειρότερος από τα χημικά. «Τα χημικά απόβλητα 
είναι δηλητηριώδεις ουσίες που απομένουν στα 
εργοστάσια, και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να τις 
κάνουν. Άλλοτε τις πετούν ανεξέλεγκτα στα 
ποτάμια, δηλητηριάζοντας λίμνες, ποτάμια αλλά 
και τη θάλασσα. Άλλοτε τις θάβουν στη γη με 
αποτέλεσμα να μολύνουν όλο τον υδροφόρο 
ορίζοντα. Τώρα φαίνεται ότι τα πετούν, ακόμα και, 
στον ωκεανό 
«Περίεργο, είπε ο  Μεγάλος Οδηγός. Γιατί να 
φτάσουν μέχρι τον ωκεανό,  αφού θα ήταν πιο 
εύκολο να τα πετάξουν κοντά στα σπίτια τους, 
όπως άλλωστε το κάνουν.» 
«Φαίνεται ότι αυτά τα δηλητήρια είναι τόσο 
επικίνδυνα που κανένας από τους ανθρώπους δε 
δέχτηκε να τα θάψει κοντά στο σπίτι του. Βλέπετε 
ως σπίτι τους οι άνθρωποι εννοούν το μέρος που 
κοιμούνται. Το μέρος, αντίθετα, που παίρνουν το 
οξυγόνο ή την τροφή τους δεν έχει ιδιοκτήτη. Και 
ό,τι δεν έχει ιδιοκτήτη οι άνθρωποι δεν το σέβονται. 
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Γι αυτό ήρθαν με το σαπιοκάραβο  στα βάθη του 
ωκεανού. Τους συνέφερε, μάλιστα, να βουλιάξουν 
όλο το καράβι μαζί με το φορτίο.» 
«Εγώ δεν πιστεύω τίποτα απ΄όλα αυτά», πετάχτηκε 
ο  Αντ. «Τόσο χαζοί νομίζετε ότι είναι οι άνθρωποι; 
Είναι δυνατόν να πετάνε δηλητήρια στο χώρο που 
θα ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους;» 
«Χαζοί δεν ξέρω αν είναι», είπε ο Ις, «πάντως 
σίγουρα ερμηνεύουν λάθος το νόημα του Μεγάλου 
Ταξιδιού. Γι αυτούς το Μεγάλο Ταξίδι αφορά μία 
μόνο ζωή, όσο θα ζήσουν οι ίδιοι, δηλαδή, και 
τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνουν ότι το Μεγάλο 
Ταξίδι είναι αναλλοίωτο και περιλαμβάνει όλες τις 
γενιές και αυτές που έφυγαν και αυτές που θα 
έρθουν. Όταν παραβιάζεις τους Φυσικούς  Κανόνες 
θα είσαι απ τους τελευταίους του γένους σου, που 
θα νοιώσουν τη χαρά της ζωής. 
Ο Αντ  δεν είχε όρεξη να ανοίξει θεωρητική 
συζήτηση, άλλωστε η βρόμα των χημικών 
δηλητηρίων ήταν αφόρητη και έπρεπε να βρεθεί 
άμεσα μία λύση διαφορετικά θα πέθαινε ένα 
δισεκατομμύριο, περίπου, λεπτοκέφαλων. 
«Προτείνω να πάμε, για λίγο, προς τα πίσω για να 
σωθούμε», είπε ο Αντ 
«Αυτό δε θα γίνει ποτέ. Oι Φυσικοί Κανόνες ορίζουν 
να πηγαίνουμε πάντα εμπρός. Το να πάμε προς τα 
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πίσω είναι κατάφορη παραβίαση των Φυσικών 
Κανόνων. Είναι από τα πράγματα που δε 
συζητούνται. Εμείς πρέπει να βρεθούμε 
συγκεκριμένη εποχή μπροστά στα ποτάμια. Δεν 
μπορούμε να χρονοτριβούμε σε κάθε δυσκολία. Το 
λίγο φαίνεται ασήμαντο και γι αυτό το συνηθίζεις 
γρήγορα. Και όταν το συνηθίσεις, γίνεται αυτόματα 
πολύ» 
 «Ηρεμήστε», επενέβη ο  Ις. «Η μνήμη των 
προγόνων αναφέρει μια ανάλογη περίπτωση με 
δηλητηριασμένα ύδατα στον ποταμό. Ίσως να 
μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ, 
στον ωκεανό 
Εκατομμύρια μάτια έλαμψαν σαν βεγγαλικά μες 
το σκοτάδι. Οι λεπτοκέφαλοι ήταν έτοιμοι να 
πανηγυρίσουν για την ανέλπιστη χαρά, λες και 
είχαν αποφασίσει, κιόλας, ότι θα άκουγαν την 
κατάλληλη λύση. 
«Λοιπόν, οι πρόγονοι σε μία ανάλογη περίπτωση, 
έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν προς τα 
εμπρός. Ανέπτυξαν υπερβολική ταχύτητα, τόση 
όση δεν είχαν τρέξει ποτέ στη ζωή τους, μέχρι τότε. 
Κράτουσαν την αναπνοή τους όσο μπορούσαν 
περισότερο, για να αναπνεύσουν όσο γίνεται 
λιγότερο δηλητήριο. Θυμηθείτε ότι η Σελήνη μας 
προίκισε με βράγχια που κλείνουν ερμητικά. Στη 
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στεριά, άλλωστε, θα κλείνετε τα βράγχια και θα 
μπορείτε να έρπετε για μεγάλο χρονικό διαστημα  
έξω από το νερό. Το ίδιο θα κάνετε και εδώ. Οι 
πρόγονοι είχαν κλειστό το στόμα και άνοιγαν 
ελάχιστα τα μάτια ίσα - ίσα για να καταλαβαίνουν 
αν βρίσκονται στη σωστή πορεία και... 
σω..σώθηκαν» 
«Μα σώθηκαν όλοι;» ρώτησε ο Αντ 
«Σώθηκαν... ο Ις δίστασε να συνεχίσει ήξερε ότι θα 
έλεγε ψέματα και αυτό δεν του άρεσε καθόλου. 
Από την άλλη είδε τα μάτια των μικρών 
λεπτοκέφαλων γεμάτα με μία πρωτόγνωρη αγωνία. 
Ήταν σίγουρα ότι η απάντηση θα ήταν καταφατική. 
Το είχαν αποφασίσει από μόνοι τους. Ήθελαν να 
ακούσουν: «ναι, έζησαν όλοι» και θα το άκουγαν 
ακόμα και αν ο Ις έλεγε το αντίθετο.  
 «Μα και βέβαια, σώθηκαν. Πέρασαν από τα 
δηλητηριασμένα ύδατα έχοντας...», βροντοφώναξε 
ο Ις 
και το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές, δίχως να 
περιμένει να ολοκληρώσει, ο Ις, τη φράση του. 
΄Ηθελε να τους πεί ότι πέρασαν από τα 
δηλητηριασμένα ύδατα έχοντας κάποιες απώλειες, 
αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη φράση του. 
Τις περισσότερες φορές   ακούς αυτά που θέλεις να 
ακούσεις και όχι αυτά που στην πραγματικότητα 
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σε περιβάλλουν. Ακόμα και αυτοί που 
δυσπιστούσαν άρχισαν να ζητωκραυγάζουν. 
Μάλιστα αυτοί φώναζαν πιο δυνατά απ΄όλους. Να 
ήταν η χαρά η φόβος που τους οδηγούσε, άραγε; 
Αργότερα κατάλαβαν ότι οι κραυγές τους ήταν 
προμήνυμα προδοσίας. 
 Ο Μεγάλος Οδηγός, με πρωτόγνωρη ταχυβουλία 
και αποφασιστικότητα, διέταξε τους σαλπιγκτές να 
ετποιμαστούν για την αναχώρηση. Αναδύθηκε λίγο 
πιο ψηλά και φώναξε:  
«Ακούσατε τι είπε ο Ις . Θα τρέξετε με την ταχύτητα 
που μέχρι τώρα δεν είχατε τρέξει, πρέπει να 
νοιώσετε την αντοχή σας να τερματίζει και τότε η 
Σελήνη θα σας δίνει άλλη τόση αντοχή. Κλείστε 
καλά τα βράγχια σας, όπως μόνο τα χέλια 
γνωρίζουν. Κρατήστε την αναπνοή σας και ανοίχτε 
τα μάτια σας όσο γίνεται λιγότερο. Η Σελήνη δεν 
πρόδωσε ποτέ το γένος των χελιών».  
Δίχως να χάσει δευτερόλεπτο έκανε νεύμα να 
ηχήσουν  οι σάλπιγκτες και αμέσως η πορεία  
άρχισε, με πρωτόγνωρη ταχύτητα.  
  Ελάχιστοι λεπτοκέφαλοι, αυτοί που 
ζητωκραύγαζαν πιο δυνατά από τους άλλους, 
παραμέρισαν και βγήκαν από το κοπάδι. Έμειναν 
και  κοίταγαν το κοπάδι των λεπτοκέφαλων να 
χάνονται μπροστά τους. Ήταν οι δειλοί και οι 
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δύσπιστοι. Λεπτοκέφαλοι που τα παρατούσαν με 
την πρώτη δυσκολία. Που τους ήταν πιο εύκολο να 
πιστέψουν στην αποτυχία και όχι στην επιτυχία. 
  Για τους αποστάτες ήταν η πρώτη φορά στη ζωή 
τους που δεν ακολουθούσαν τους Κανόνες, τους 
αυτονόητους κανόνες που θα μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν τη φυσική τους επιβίωση. 
 Έβλεπαν το κοπάδι να χάνεται μπροστά τους και 
ένοιωθαν παράξενα. Ένοιωθαν οι «αυτοκράτορες 
του ωκεανού», ικανοί να κυβερνήσουν όλο τον 
πλανήτη, ένοιωθαν συμπόνοια για το κοπάδι τους, 
που τώρα θα βρίσκόταν μέσα στα χημικά, 
ένοιωθαν πολλά και διάφορα. 
 Πάντως,  ό,τι και αν ένοιωθαν ήταν η τελευταία 
φορά που το ένοιωθαν. Εκείνη την ώρα πέρναγε 
ένας τρομαγμένος τόννος έκανε μία απότομη 
κίνηση και καταβρόχθισε τους σαστισμένους 
αποστάτες λεπτοκέφαλους. Είχαν, πια, χάσει το 
σεβασμό που τους χάριζε το κοπάδι. 
 
 
   Η ταχύτητα με την οποία έτρεχαν οι 
λεπτοκέφαλοι ήταν ιλλιγγιώδης. Απορούσαν και οι 
ίδιοι με την ταχύτητα που μπορούσαν να 
αναπτύξουν. Απορούσαν με το πόσο πολύ μπορούν 
να κρατήσουν την αναπνοή τους, απορούσαν με τις 
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δυνάμεις τους, που ούτε καν υποπτεύονταν ότι τις 
κατείχαν. 
Το κοπάδι  μόλις είχε περάσει την εστία, που, πριν 
από λίγο, είχε σημειωθεί η έκρηξη. Έτρεχαν με 
διπλάσια ταχύτητα από την αρχική. Ψάρια 
λαβωμένα, όλων των οικογενειων, σφάδαζαν και 
ζητούσαν βοήθεια. Κάπου κάπου οι λεπτοκέφαλοι 
τρόμαζαν, γιατί άκουγαν και γνώριμες φωνές από 
το κοπάδι να ζητάνε βοήθεια. Πίστευαν ή ήθελαν 
να πιστεύουν ότι είναι φωνές από άλλα ψάρια και 
όχι από το κοπάδι τους. Το νερό ήταν θολό και η 
δυσωσμία αφόρητη. Η θερμοκρασία της θάλασσας 
ήταν επικίνδυνα υψηλή, λόγω της έκρηξης.  
  Τα χέλια είναι, ευτυχώς, ευρύαλα ψάρια, 
αντέχουν, δηλαδή, σε όλες τις διακυμάνσεις της 
αλμυρότητας και της θερμοκρασίας της θάλασσας. 
Αυτό τους έδινε ένα σχετικό προβάδισμα αντοχής 
απέναντι σε όλα τα άλλα ψάρια, χωρίς βέβαια να 
σημαίνει ότι ήταν άτρωτα.  
  Η ταχύτητα τους συνεχώς αύξανε, είχαν την 
εντύπωση ότι τα έσπρωχνε η Σελήνη, ορισμένα, 
μάλιστα ήταν βέβαια ότι Την είδαν, δίπλα τους, να 
τους συμπαραστέκεται. Άλλος Την είχε δει 
γαλήνια, άλλος θυμωμένη με τους λεπτοκέφαλους 
που δεν έτρεχαν ακόμα περισσότερο, άλλος 
οργισμένη με τους ανθρώπους. Κάποιοι άλλοι ήταν 
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απόλυτα πεπεισμένοι ότι ένα φωτεινό πέπλο της 
Σελήνης τους κάλυπτε και τους προστάτευε από το 
δηλητηριασμένο νέφος. 
 
 
 
  Είχαν, πλέον, απομακρυνθεί αρκετά από τη 
δηλητηριασμένη περιοχή. Ο Μεγάλος Οδηγός 
έδωσε διαταγή στους σαλπιγκτες να ηχήσουν τη 
λήξη του συναγερμού αλλά να συνεχίσουν την 
πορεία. Τώρα έτρεχαν με φυσιολογική ταχύτητα. 
Οι λεπτοκέφαλοι ορθάνοιξαν τα μάτια τους. Ο 
ωκεανός ήταν σχεδόν καθαρός. Μία ελαφριά 
δυσωσμία υπήρχε ακόμα, αλλά ο κίνδυνος, 
μάλλον, ήταν μακρυά τους. 
 Οι λεπτοκέφαλοι άρχισαν να πανηγυρίζουν και να 
ευχαριστούν τη Σελήνη για το δώρο που τους 
έδωσε, ενώ ο Μεγάλος Οδηγός φώναζε να 
συνεχίσουν να ταξιδεύουν με φυσιολογική 
ταχύτητα, αλλά κρατώντας ακόμα τα μάτια 
κλειστά. 
  Η πορεία συνεχίστηκε για πολλή ώρα ακόμα, 
δίχως να σταματήσουν καθόλου. Το κοπάδι ήταν 
υπερβολικά κουρασμένο, οι δυνάμεις του το 
εγκατέλειπαν, αλλά ο Μεγάλος Οδηγός συνέχιζε 
την πορεία, δεν ήθελε να σταματήσει όχι γιατί 
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φοβόταν, πλέον, τα χημικά αλλά γιατί δεν είχε τη 
δύναμη να αντικρύσει τα μάτια των λεπτοκέφαλων, 
όταν θα συνειδητοποιούσαν ότι  χιλιάδες 
λεπτοκέφαλοι είχαν σκοτωθεί καθώς περνούσαν 
από τα χημικά. Προτιμούσε να κουράσει όσο 
γίνεται περισσότερο το κοπάδι με την ελπίδα ότι ο 
θρήνος και οι διαμαρτυρίες θα είναι λιγότερες. 
 Τελικά, λίγο πριν την Αυγή, ο Μεγάλος Οδηγός 
διέταξε παύση της πορείας και οι μικροί 
λεπτοκέφαλοι προσπαθούσαν να πάρουν μια 
ανάσα. Η σωματική κόπωση αλλά και η πείνα δεν 
τους επέτρεπε να κάνουν κανένα σχόλιο. Πέρασαν 
αρκετή ώρα τρώγοντας. Τα πάντα, τώρα, τους 
φαίνονταν σημαντικά και ευχάριστα. Το φαί είχε 
μια πρωτόγνωρη γεύση. Ήταν η γεύση της πρώτης 
προσωπικής επιτυχίας.  
  Όταν ηρέμησαν, και κυρίως, χόρτασαν, ο θρήνος 
και η γκρίνια ήταν αφόρητη στο κοπάδι. Τότε 
συνειδητοποίησαν ότι είχε χαθεί ένα μεγάλο μέρος 
από το κοπάδι. Όλοι ένοιωθαν τύψεις, γιατί έκαναν 
πως δεν καταλαβαιναν τις φωνες, που 
εκλιπαρούσαν για βοήθεια, όταν περνούσαν μέσα 
από τα χημικά. Όλοι τα έβαζαν με την Σελήνη που 
άφησε να χαθούν οι συντρόφοι τους.  
«Τί θεός είναι αυτός που αφήνει να πεθάνουν 
αθώοι λεπτοκέφαλοι; Με ποιο κριτήριο να σώσει 
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εμας και να αφήσει να πεθάνουν οι άλλοι; Και η 
μνήμη των προγόνων πως ειναι δυνατόν να κάνει 
λάθος;» 
Οι Προικισμένοι είχαν απομακρυνθεί λίγο από το 
κοπάδι και συζητούσαν. Τα πράγματα ήταν 
δύσκολα, όχι μόνο γιατί είχαν χάσει ένα μεγάλο 
μέρος του κοπαδιού, αλλά και γιατί το κοπάδι ήταν 
ανάστατο και αμφισβητούσε τα πάντα και τους 
πάντες. Τότε έφτασε ο Αντ οργισμένος. Αν τον 
παρατηρούσες καλύτερα θα έλεγες ότι έκρυβε μία 
παράξενη ικανοποίηση στο πρόσωπο, είχε μία 
καταπληκτική ευκαιρία να αποδείξει ότι είχε δίκιο, 
που είχε ζητήσει να πάνε προς τα πίσω. Γι αυτόν οι 
χιλιάδες νεκροι λεπτοκέφαλοι δεν ήταν στεφάνι 
πένθους αλλά στεφάνι δόξας. 
«Λοιπόν, πού είναι ο Ις  να μας βεβαιώσει ότι, αν 
θα πάμε μπροστα, θα σωθούμε όλοι;»  Ούρλιαξε ο 
Αντ, «Μήπως δεν έμαθε ότι χιλιάδες λεπτοκέφαλοι 
πέθαναν μόνο και μόνο για να τηρηθούν οι 
κανόνες;  
Σε τι ωφελεί η γνώση των προγόνων, οταν μας 
εμποδίζει να δούμε με τα δικά μας μάτια;  
Σε τι ωφελούν τα ψέματα; Τι θα πούμε, τώρα, 
στους λεπτοκέφαλους;» 
Βουβαμάρα επικράτησε ανάμεσα στους 
προικισμένους. Κανένας δεν είχε όρεξη να μιλήσει. 
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Μετά από αρκετή ώρα ο Ις σήκωσε το κεφάλι και 
απάντησε θλιμμένα: 
«Ψέματα, δυστυχώς, θα τους πούμε. Ψέματα και 
πάλι ψέματα. Τι ήθελες, δηλαδή, να τους πώ; Ότι η 
γνώση των προγόνων αναφέρει πως σκοτώθηκαν τα 
περισσότερα χέλια σε εκείνο το ποτάμι. Είδες τα 
μάτια τους, όταν τους μιλούσα. Με κοίταζαν και 
ήταν σαν να μου έλεγαν: «σε παρακαλώ πες μας ότι 
θα ζήσουμε όλοι». Ζητωκραύγαζαν, πριν ακόμα 
τους δώσω θετική απάντηση. Άλλωστε δεν πρόλαβα 
να τους πω ότι δεν έζησαν όλοι. Θα τους το έλεγα, 
θα το φτιασίδωνα λιγάκι, αλλά θα τους το έλεγα. 
Αλλά ακόμα και αν τους το έλεγα, είναι σίγουρο ότι 
αυτοί δε θα με άκουγαν. 
Ψέματα, λοιπόν. Μάλιστα ψέματα ή μήπως δεν 
είναι ψέμα ότι τους βοήθησε η Σελήνη, για να 
τρέξουν. Αρνούνται να δεχτούν ότι τα κατάφεραν 
μόνοι τους, γιατί κάτι τέτοιο θα ύψωνε τον πήχη 
των απαιτήσεων που θα είχαν οι ίδιοι απέναντι 
στον εαυτό τους. Ψέματα, λοιπόν, και η ύπαρξη 
του θεού. Άντε, όμως, να τους πεις ότι δεν υπάρχει. 
Αυτοί θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει και 
νοιάζεται μόνο γα τα χέλια, ενώ αδιαφορεί για τα 
υπόλοιπα ζώα του πλανήτη. Και οι άνθρωποι που 
προκάλεσαν όλον αυτό το χαμό, οι ναυτικοί που 
ακόμα βρίσκονται στη σωστική λέμβο, θα έχουν 
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και αυτοί τον ίδιο θεό και θα τον ευχαριστούν, 
επειδή δεν σκοτώθηκαν στην έκρηξη, σίγουρα θα 
τον παρακαλούν να τους βγάλει στη στεριά. Μα, 
πως είναι δυνατόν ο ίδιος θεός να εξυπηρετεί το 
θύμα και το θύτη; 
 Άντε να τους πεις ότι οι λεπτοκέφαλοι που 
χάθηκαν θα γίνουν τροφή για άλλα ζώα. Θα 
πέσουν να σε φάνε εσένα τον ίδιο, που μπορεί να 
τους λες λογικά και αληθινά πράγματα, αλλά 
εκείνοι προτιμούν να πιστεύουν το ψέμα ότι, 
δηλαδή, δεν πέθαναν, αλλά απλώς μεταφέρθηκαν 
στον παράδεισο, όπου συνεχίζουν να ζουν 
καλύτερα από τον ωκεανό. Ίσως, για τους 
αποστάτες να πιστεύουν ότι πήγαν στην κόλαση ή, 
μάλλον, σίγουρα πρέπει να το πιστέψουν. 
  Αλλά πριν να κρίνεις τους άλλους, κοίτα μέσα 
σου και κρίνε τον ίδιο τον εαυτό σου. Ποιος από 
εμάς μπορεί να δεχτεί την αλήθεια για τον εαυτό 
του; Ορισμένοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί και 
ενάρετοι. Έχουμε πιστέψει τόσο το ψέμα που 
πλασαμε για τον εαυτό μας, ώστε όσοι δε 
συμφωνούν με εμάς να τους θεωρούμε κακούς και 
ανήθικους. Άλλοι πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ 
έξυπνοι ή διασκεδαστικοί ή νομίζουμε ότι όλοι οι 
άλλοι ασχολούνται μαζί μας. Όλοι εμείς 
πιστεύουμε  με φανατισμό στο ψέμα που πλασαμε 
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και είμαστε πρόθυμοι να προσαρμόσουμε την 
πραγματικότητα, με οποιοδήποτε τρόπο, για να 
επιβεβαιώσουμε το ψέμα μας. 
 Η μνήμη των προγόνων τα αναφέρει όλα με 
σαφήνεια αλλά εμείς δεν αντέχουμε να την 
κατανοήσουμε. Επιλέγουμε απ αυτή ό,τι μας 
συμφέρει.  
Οι Φυσικοί Κανόνες δεν υπάρχουν για να 
εξυπηρετηθεί κανένας από εμάς σε προσωπικό 
επίπεδο, αλλά για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή 
ύπαρξη σε αυτόν τον πλανήτη. Διαφορετικά, θα 
αυτοκαταστραφούμε, όπως συμβαίνει τώρα με τους 
ανθρώπους.  
Ακόμα και δύο χέλια να ολοκληρώσουν το Μεγάλο 
Ταξίδι, αυτό σημαίνει διαιώνιση του γένους. Αν, 
αντίθετα, παραμείνουν δισεκατομμύρια 
λεπτοκέφαλοι στον ωκεανό, αυτό σημαίνει 
αυτοκαταστροφή. Ψέματα, λοιπόν, θα τους πούμε 
και πάλι. Και δε θα δυσκολευτούμε καθόλου να 
τους πείσουμε. Αρκεί το ψέμα που θα ακούσουν 
να τους συμφέρει. 
   Και κάτι τελευταίο, φίλε μου Αντ, βλέπεις σου 
μιλώ φιλικά, γιατί τέτοια μέρα μεγάλου πένθους 
δεν έχω όρεξη να τσακωθώ με κανέναν από εμάς. 
Η μνήμη των προγόνων ανέφερε ότι από τις 
χιλιάδες ψάρια που ήταν στον ποταμό που 
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μολύνθηκε από τα χημικά μόνο ελάχιστες δεκάδες 
καταφέραν να γλυτώσουν και να 
πραγματοποιήσουν το Μεγάλο Ταξίδι της 
επιστροφής. Αυτές οι ελάχιστες δεκάδες κατάφεραν 
να φέρουν στο φως δεκάδες εκατομμύρια 
λεπτοκέφαλους. 
 Σε αυτές τις ελάχιστες δεκάδες που επέζησαν ήταν 
και οι γονείς σου. Αν είχαν μείνει στον ποταμό και 
έχαναν την περιόδο της αναπαραγωγής, τώρα, 
ίσως, και να ζούσαν στα βρομόνερα του, θα ήταν 
γέρικα και στείρα χέλια, αλλά εσύ και εγώ δε θα 
είχαμε γεννηθεί. 
  Η αναφορά στους γονεις του έκανε τον Αντ να 
χάσει τα λόγια του. Είναι σκληρό να μεγαλώνεις 
χωρίς τους γονείς σου. Είναι αφόρητο να μη 
νοιώθεις ότι υπάρχει κάποιος στον κόσμο που 
ασχολείται αποκλειστικά μαζί σου. Είναι φρικτό να 
μαθαίνεις από τους άλλους για τη ζωή των γονέων  
σου. Πόσες φορές δεν είχε παρακαλέσει τη Σελήνη 
να τους είχε γνωρίσει, να μην είχε ανάγκη τον Ις 
για να ακούσει δυό τρεις λέξεις γι αυτούς. Ίσως γι 
αυτό να αντιπαθούσε  τον Ις, γιατί μόνο αυτός 
μπορούσε να ξέρει κάποια πράγματα για τους 
γονείς και τα έλεγε όποτε τον συνέφερε. 
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   Ενώ στους προικισμένους επικρατούσε 
βουβαμάρα λόγω της απόγνωσης, εκατομμύρια 
λεπτοκέφαλοι πλησίαζαν γυρεύοντας εξηγήσεις. 
«Πού είναι ο Ις;» Ούρλιαζαν οι λεπτοκέφαλοι. Μας 
είχε εγγυηθεί ότι θα περάσουμε όλοι σώοι και 
αβλαβείς. Ανάθεμα τον ψεύτη. Την κατάρα μας να 
έχει. Ανάθεμα το θεό που πιστέψαμε ότι μας 
βοηθά. Αυτός δεν ήταν ο ίδιος ο θεός που 
εγκατάλειψε τους συντρόφους μας; Ανάθεμα στη 
μνήμη του παρελθόντος...» 
Ο Ις πήγε να μιλήσει, αλλά τον σταμάτησε ο 
Μεγάλος Οδηγός. Ήταν καιρός να αναλάβει τις 
δικές του ευθύνες. Ήξερε ότι μπροστά του είχε μία 
απειλή πολύ πιο καταστροφική από τα χημικά. Αν 
δεν έπειθε το κοπάδι ήταν αμφίβολο, αν θα 
μπορούσε να το κρατήσει ενιαίο και να το οδηγήσει 
στις ακτές. Να έχουν ατομικότητα στον ωκεανό 
ισοδυναμούσε με καθαρή αυτοκτονία 
«Ηρεμήστε αδέλφια», είπε ο  Μεγάλος Οδηγός. 
«Όταν ο πόνος γίνεται αφόρητος το πιο εύκολο 
πράγμα είναι να ρίξουμε τις ευθύνες σε ένα μόνο 
πρόσωπο, είναι ο εύκολος στόχος, αλλά, πιστέψτε 
με είναι αναποτελεσματικός. Ανακουφίζει, αλλά δε 
θεραπεύει τον πόνο. Άλλωστε ο πόνος της ψυχής 
ποτέ δε θεραπεύεται. Απλά,  συνηθίζουμε να ζούμε 
μαζί του. 



 

24grammata.com 
  

75 

75

Ο Ις δε μας είπε ψέματα, αλλά ούτε την αλήθεια. 
Ίσως, γιατί δεν τον αφήσαμε να μας την πει, ίσως 
και να μη μας την έλεγε, γιατί δε θέλαμε να την 
ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι από τα χιλιάδες 
χέλια που πέρασαν τα τοξικά του ποταμού 
επέζησαν ελάχιστες δεκάδες. Αυτό αναφέρει η 
μνήμη των προγόνων. Ο Ις, όμως, δε σας το είπε ή 
δεν πρόλαβε να το πει. Και εγώ το ήξερα πολύ 
καλά ότι ο Ις κρύβει την αλήθεια, αλλά δε μίλησα. 
Και εσείς, όμως, μην κάνετε τους ανήξερους. Και 
εσείς ξέρατε ότι τα πράγματα δε θα ήταν και τόσο 
ρόδινα. Αλλά, επειδή ακριβώς είστε λεπτοκέφαλοι, 
προικισμένοι με το προνόμιο να πραγματοποιήσετε 
το Μεγάλο Ταξίδι, κατά βάθος ξέρατε ότι πρέπει να 
ακολουθήσετε τους Φυσικούς Κανόνες. Η μνήμη 
των προγόνων ποτέ δε λέει ψέματα, δεν έχει κανένα 
όφελος για να το πράξει, εμεις την ερμηνεύουμε 
όπως μας συμφέρει». 
Όταν είδε ότι είχαν ηρεμήσει αρκετά, προσπάθησε 
να τους πει ωραία και μεγάλα λόγια, για να τους 
γλυκάνει τον πόνο. 
 «Τιμή και δόξα στους συντρόφους μας που 
πέθαναν υπακούοντας στους Φυσικούς Κανόνες. Η 
πράξη τους έχει ήδη καταγραφεί στη μνήμη των 
προγόνων. Οι μελλοντικές γενεές που θα έρθουν θα 
τους ευγνωμονούν, γιά τις ανεκτίμητες γνώσεις που 
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θα τους προσφέρουν. Αντίθετα, οι πράξεις των 
αποστατών όχι μόνο δεν καταγράφησαν, αλλά, 
όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ψυχές τους θα 
βασανίζονται στην Κόλαση» 
«Και εσύ πως το ξέρεις;», είπε από μέσα του ο Αντ 
«όλοι γνωρίζουμε...», «όλοι ξέρουμε...», « 
Βλακείες....Τροφή για τα άλλα ζώα έγιναν όλοι και 
αυτοί που υπάκουσαν και αυτοί που δεν 
υπάκουσαν. Βλακείες, φράσεις κενές. Τίποτα δεν 
ξέρουμε για το που πάνε οι ψυχές, αν, δηλαδή, 
υπαρχει κάτι που λέγεται ψυχή».  
Δεν τόλμησε, όμως, να μιλήσει. Κατά βάθος δεν 
ήταν τίποτα άλλο από ένα χέλι. Ένα χέλι που είχε 
την τύχη να ανήκει στην τάξη των προικισμένων. 
Είχε προικιστεί με το χάρισμα των αντιρρήσεων για 
να διευκολύνει το Μεγάλο Ταξίδι και για να 
περιορίσει την αυθαιρεσία των προικισμένων, αν 
και όποτε παρουσιαζόταν, με το να ξεσηκώνει τους 
λεπτοκέφαλους. Τώρα, όμως, το έβλεπε και ο ίδιος 
ότι οι Λεπτοκέφαλοι είχαν ανάγκη να πιστέψουν 
στο παραμύθι με τις ψυχές. Αν δεν πίστευαν θα 
έθεταν σε κίνδυνο το Μεγάλο Ταξίδι. 
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Κεφάλαιο ΙΙΙ 
 
 
  Τους επόμενους μήνες ταξίδευαν ασταμάτητα.  
Πλησίαζαν τις ακτές και ήξεραν, από ένστικτο, ότι 
σε λίγο έπρεπε να χωριστούν. Ομάδες 
λεπτοκέφαλων θα έβρισκαν το ποτάμι που ήταν 
γραμμένο στη μνήμη τους και απ΄εκεί θα 
συνέχιζαν μόνοι τους. Θα εγκατέλειπαν το μεγάλο 
κοπάδι και θα συνέχιζαν να ζουν δίχως την 
προστασία των προικισμένων, μέχρι να ξανάρθει η 
ώρα της αναπαραγωγής και της μεγάλης 
επιστροφής. Η εποχή των μικρών αποφάσεων  
τελείωνε. Μπροστα τους είχαν την εποχή της 
ατομικότητας. 
   Οι μικροί λεπτοκέφαλοι είχαν σχηματίσει, ήδη, 
το φιδόμορφο σώμα τους, αν και το μήκος τους δεν 
ξεπερνούσε τα 7 εκατοστά. Ταξιδευαν κοντά τρία 
χρόνια και είχαν γίνει, πλέον, δεινοί κολυμβητές. 
Τελευταία είχαν μάθει να κάνουν μικρά σάλτα 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είχαν 
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εντυπωσιαστεί απ ό,τι προλάβαιναν να δουν για τον 
κόσμο έξω από το βυθό.  
 Επειδή ταξίδευαν, αποκλειστικά τη νύχτα, 
λάτρευαν να βλέπουν τα άστρα, αλλά κυρίως τη 
Σελήνη. Στα μικρής διάρκειας σάλτα που έκαναν 
πάνω από τη θάλασσα, κοίταγαν με δέος τη 
Σελήνη. Κάθε νύχτα την έβλεπαν διαφορετική. 
Άλλοτε μεγαλύτερη, άλλοτε μικρότερη, αλλά πάντα 
ένοιωθαν μία ιδιαίτερη έλξη από το φως της. 
       Όσο πλησίαζαν στην ακτή γινόταν όλο και πιό 
έντονη η παρουσία του ανθρώπου. Είχαν, πλέον, 
ξεπεράσει τους παιδικούς μύθους και ήξεραν πως 
οτιδήποτε έπλεε πάνω στη θάλασσα δεν ήταν πλωτά 
νησιά, αλλά ανθρώπινες μηχανές που τις ονόμαζαν 
καράβια.  
       «Τι τα θέλουν τόσα πλεούμενα οι άνθρωποι;»  
έλεγαν και ξανάλεγαν.  
    Όσο πλησίαζαν στην ακτή η τροφή γινόταν 
ολοένα και πιο σπάνια. Ακόμα και η θάλασσα είχε 
αλλάξει οσμή και γεύση. Τους ανθρώπους δεν τους 
φοβόντουσαν άμεσα, γιατί ήξεραν πως οι 
λεπτοκέφαλοι δεν ενδιαφέρουν τους ψαράδες. Σε 
λίγο καιρό, όμως, θα ήταν κανονικά χέλια, 
κιτρινόχελα, και θα ζούσαν πολύ κοντά με τον 
άνθρωπο, στα ποτάμια και τις λίμνες. 
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Ανησυχούσαν, ανησυχούσαν για πρώτη φορά για 
το μέλλον τους 
Δεν είχαν καμία άμεση γνώση για το γλυκό νερό. 
Ρώταγαν συνέχεια τον Ις, αλλά και αυτός δεν 
μπορούσε να ικανοποιήσει τη φαντασία τους. Γιατί 
δεν ήταν οι απορίες που είχαν για τη ζωή στα 
γλυκά ύδατα. Αυτές μπορούσε πάνω κάτω ο Ις να 
τις ικανοποιήσει. Ήταν  το απροσδιόριστο της 
φαντασίας και το νεφελώδες μυστήριο, που τους 
δημιουργούσε το άγνωστο. Και αυτό δεν 
μπορούσαν ούτε οι ίδιοι να το εκφράσουν, και 
βέβαια, οι άλλοι δεν μπορούσαν να το 
κατανοήσουν.  
 Το κρύο ήταν τσουχτερό. Είχαν για μέρες να δουν 
τα αγαπημένα τους άστρα, αφού έβρεχε 
ασταμάτητα. Ένοιωθαν, όμως, την έλξη της 
Σελήνης και ήξεραν από το γέμισμα του φεγγαριού 
ότι την επόμενη μέρα η πρώτη ομάδα θα 
εγκατέλειπε το κοπάδι για να ανέβει το ποτάμι. 
Ο Μεγάλος Οδηγός αναδύθηκε λίγο πιο ψηλά από 
το κοπάδι και είπε:  
«Φίλοι λεπτοκέφαλοι, γνωρίζετε ότι αύριο θα 
αποχωριστούμε την πρώτη ομάδα. Ποιοι θα 
φύγουν αύριο κανένας δεν το ξέρει ακόμα. Θα 
μιλήσει, όμως, στον καθένα ξεχωριστά το ένστικτό 
του, μόλις θα αντικρύσει το ποτάμι. Ξέρετε πολύ 
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καλά ότι και εμείς, οι προικισμένοι, θα ανεβούμε 
το ποτάμι που μας έχει οριστεί.  
   Δεν ασκήσαμε καμία εξουσία απέναντι σας και 
δεν προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κανένα 
από τα προνόμιά μας. Ταξιδέψαμε μόνοι μας και 
όχι εις βάρος σας. Βρίσκαμε μόνοι το φαί μας  και 
όχι εις βάρος σας. Αλοίμονο, αν αυτοί που 
παίρνουν αποφάσεις δεν είναι ικανοί να 
εξασφαλίσουν μόνοι το φαί τους. Είχαμε χρέος να 
σας φέρουμε μέχρι εδώ και νομίζω ότι το πετύχαμε 
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Ο Ις θα 
συνεχίσει να καταγράφει όσα θα δεί και οσα θα του 
πείτε εσείς στον γυρισμό. Δυστυχώς, δεν είναι 
δυνατόν να καταγράψει ότι είδαν όλα, ανεξαιρέτως, 
τα χέλια στη ζωή τους». 
«Είτε το θέλουμε, είτε όχι, ο υποκειμενισμός στην 
Ιστορία υπάρχει», είπε ο Αντ, που έψαχνε ένα 
σύνθημα για να αποχαιρετήσει και αυτός το 
κοπάδι. 
Ο Μεγάλος Οδηγός του χαμογέλασε με κατανόηση 
και συνέχισε να μιλά προς το κοπάδι: «Από τώρα, 
όλοι εμείς οι προικισμένοι, εκτός από τον Ις, 
είμαστε απλοί λεπτοκέφαλοι. Είναι συμφέρον όλων 
μας να επιστρέψει, ο Ις, στη θάλασσα των 
Σαργασών. Γι αυτό, όσοι θα τύχει να είστε μαζί του, 
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βοηθήστε  τον, αν τον δείτε να κινδυνεύει. Καλή 
αντάμωση». 
 Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Ις: 
 «Φίλοι μου, είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσω 
σε όλους σας. Η ζωή του κοπαδιού θα τελειώσει, 
από τη στιγμή που θα ανεβήτε τα ποτάμια. Ο 
καθένας από σας θα είναι το άτομο και το κοπάδι 
συνάμα. Θα αντιμετωπίσετε τα πράγματα μόνοι σας 
και θα έχετε ατομική ευθύνη. Τα ζώα του βυθού 
μας σεβάστηκαν, γιατί, αν και είμασταν 
μικροσκοπικοί κάναμε ένα Ταξίδι που ελάχιστα 
ζώα της θάλασσας μπορούν να πραγματοποιήσουν. 
Τα ζώα της στεριάς, όμως, δεν γνωρίζουν την 
ιστορία μας, και ακόμα και αν την γνωρίζουν δεν 
τους ενδιαφέρει. Φυλαχτήτε, κυρίως, από τους 
ανθρώπους. Θα σας ρίξουν δίχτυα, αγκίστρια, θα 
σας κλείσουν ή θα δηλητηριάσουν τα ποτάμια, θα 
σας αποξηράνουν τις λίμνες για να τις κάνουν 
καλλιεργήσιμη γη. Θα έρθουν στη λάσπη, όταν θα 
κοιμάστε, θα τη σηκώσουν και θα την κοσκινίσουν. 
Μετά, με φύλα συκιάς, για να μην τους 
γλυστρήσετε,  θα σας πιάσουν ζωντανούς. Θα 
επινοήσουν νέους τρόπους, που ούτε και εγώ 
γνωρίζω. Ό,τι και αν κάνουν, όμως, θα μας  
ζημιώσουν μόνο αριθμητικά, γι αυτό, άλλωστε, η 
φύση μας όπλισε με την πολυγονία.  
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Ο πραγματικός κίνδυνος, όμως, δεν είναι αυτοί. Ο 
πραγματικός κίνδυνος είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. 
Αν θα παραμελήσετε ή θα αρνηθήτε τους Φυσικούς 
Κανόνες τότε σίγουρα θα χαθήτε ακόμα και αν δεν 
πέσετε στα χέρια των ανθρώπων. Βρήτε το μέτρο 
στη ζωή σας. Το Μεγάλο Ταξίδι είναι πάντα 
μπροστά και προς τα εκεί να κοιτάτε πάντα. Βρήτε 
το Μέτρο στο φαι, στην εργασία, στην ξεκούραση, 
ακόμα και στη χαρά, στην οργή και τη λύπη. 
Σεβαστήτε τον εαυτό σας για να εναρμονιστήτε με 
τη φύση.  
Καλή αντάμωση και σας ευχαριστώ που 
συμμετείχατε στη ζωή μου» 
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 Κεφάλαιο ΙV 
 
 
Την επόμενη νύχτα, μόλις που φάνηκε η Σελήνη, ο 
σαλπιγκτής ήχησε ένα παράξενο βραχύ ήχο. 
«Θυμηθήτε αυτόν τον ήχο», είπε ο Μεγάλος 
Οδηγός. «Είναι το σάλπισμα της αναχώρησης των 
πρώτων ανοδικών χελιών. Θα τον ξανακούσετε μετά 
από εφτά χρόνια, περίπου, όταν θα 
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ξαναπεράσουμε για τη Μεγάλη Επιστροφή. Να 
είστε στην ώρα σας, γιατί δεν πρόκειται να 
περιμένουμε καθόλου» 
  Τα πρώτα ανoδικά χελάκια αποχωρίστηκαν από 
το υπόλοιπο κοπάδι και κατεθύνθηκαν προς τον 
ποταμό. Από μακρυά τους φάνηκε υπερβολικά 
στενός. Κάποιοι έλεγαν πως δε θα χωρέσουν να 
μπούν εκεί μέσα, ενώ κάποιοι άλλοι γέλασαν με τη 
βλακεία που άκουσαν. Το βέβαιο, όμως, είναι ότι 
κανένας δεν είχε την αίσθηση του μέτρου και των 
αποστάσεων. Το ποτάμι ήταν πολύ μεγάλο, αλλά 
μπροστά στην απεραντοσύνη του ωκεανού έμοιαζε  
με τη σταγόνα της βροχής που πέφτει στην ανοιχτή 
θάλασσα. Όταν πλησίασαν, ακόμα περισσότερο, 
κατάλαβαν ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Ο 
ποταμός τους φαινόταν, ακόμα, στενός αλλά το 
ρεύμα του ισχυρότατο. Όσο πλησίαζαν τόσο πιο 
μεγάλη δύναμη θα έπρεπε να βάλουν για να 
ταξιδέψουν.  
«Για δες που το ταξίδι εδώ θα είναι πιο δύσκολο 
και από τον ωκεανό», σιγοψιθύρισε ο Μον. 
  Τα άσχημα έρχονται πάντα στο τέλος και πάντα, 
όταν υποτιμάς τις δυσκολίες που έχεις να 
συναντήσεις. Εκατό μέτρα, πριν την εκβολή του 
ποταμού, και ενώ ακόμα βρίσκονταν στη θάλασσα, 
το νερό ήταν υφάλμυρο και για αυτό μείωσαν την 
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ταχύτητα, για να συνηθίσουν στη διαφορά 
αλμυρότητας του νερού. Ήταν, περίπου, δύο 
εκατομμύρια λεπτοκέφαλοι. Τριγύρω τους 
υπήρχαν πολλά ψάρια, κυρίως λαυράκια, που 
έψαχναν για τροφή. Ακουσαν να λένε, τα άλλα 
ψάρια, ότι η περιοχή γύρω από το ποτάμι είναι 
πλούσια σε τροφή, γιατί το ποτάμι κατέβαζε από το 
βουνό ό,τι έβρισκε στο διάβα του. Στους 
λεπτοκέφαλους, όμως, φαινόντουσαν όλα φτωχά 
και μίζερα, σε σχέση με τον ωκεανό. Το πολύ και 
το λίγο δεν έχουν μιζούρα. Το φτιάχνει ο καθένας 
ανάλογα με τις εμπειρίες του.  
Τα πλεούμενα δεν είχαν σταματημό. «Μα, πού 
πάνε οι άνθρωποι με τόσα πλεούμενα;» Η ερώτηση 
είχε καταντήσει ένα διασκεδαστικό σύνθημα που 
το έλεγαν τα χελάκια, χαμογελώντας πονηρά, κάθε 
φορά που συναντούσαν τα πλεούμενα. Τη 
γλυκύτητα του νερού τη συνήθισαν σιγά σιγά. Το 
ρεύμα, όμως, γινόταν όλο και πιο έντονο και αυτό 
δεν μπορούσαν να το συνηθίσουν εύκολα. Ήξεραν 
ότι έπρεπε να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα από 
την κατοικημένη ζώνη του ποταμού. Όπου 
υπήρχαν πόλεις άνθρωπων το οξυγόνο του 
ποταμού ήταν λιγοστό. Έπρεπε να φτάσουν στις 
κορυφές των βουνών όπου και οξυγόνο, αλλά και 
τροφές θα έβρισκαν σε αφθονία.  
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   Κοιτάζαν από κοντά τα έργα των ανθρώπων και 
μπερδευονταν ολοένα και περισσότερο. Από τη μία 
δήλωναν το θαυμασμό τους κάθε φορά που 
έβλεπαν πλεούμενο. Τους φαινόταν αξιοθαύμαστο, 
που ζώα της ξηράς είχαν καταφέρει να ταξιδεύουν 
πιο γρήγορα και από τα ψάρια. Η βρόμα του 
βυθού, όμως, από την άλλη, μαρτυρούσε ότι  η 
θάλασσα δεν ήταν το φυσικό τους περιβάλλον. 
Τώρα μάθαιναν ότι και η στεριά που είναι των 
φυσικό περιβάλλον των ανθρώπων, διαθέτει κακής 
ποιότητας και περιορισμένο οξυγόνο.  
Δεν έβλεπαν το Θεό στα δάση, στα ποτάμια, στον 
ωκεανό. Σε ανήλιαγες αίθουσες τον προσκυνούσαν. 
Δεν είχαν φίλους στη Φύση. Υποτελείς είχαν. Αλλά 
παρ΄όλα αυτά είχαν δύναμη. Αναμφισβήτητα είχαν  
μεγάλη δύναμη και την χρησιμοποιούσαν με την 
ίδια ευκολία ενάντια στα υπόλοιπα ζώα και ενάντια 
στον εαυτό τους.  Παράξενα ζώα αυτοί οι άνθρωποι, 
σκέφτηκαν. Ακόμα δεν έμαθαν ποιος είναι ο 
εχθρός τους και ποιός ο φίλος τους.  
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 Αφού περίμεναν αρκετές ώρες για να 
προσαρμοστούν στο γλυκό νερό, εγκατέλειψαν 
οριστικά τη θάλασσα και εισχώρησαν στον ποταμό. 
Το σκοτάδι ήταν πυκνό. Έβρεχε ασταμάτητα και 
δεν έβλεπαν τα άστρα και τη Σελήνη. Ήξεραν, 
όμως, ότι η Σελήνη ήταν μαζί τους εκείνη τη νύχτα. 
Αυτή τους είχε υποδείξει το ποτάμι, αυτή θα τους 
συντρόφευε στην καινούρια τους ζωή. Όλα τριγύρω 
τους ήταν άγνωστα. Και το άγνωστο τρομοκρατούσε 
τα μικρά χελάκια. Και όσο πιο πολύ φοβόντουσαν 
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τόσο πιο κοντά τους ένοιωθαν τη Σελήνη, ή έτσι, 
τουλάχιστον πίστευαν.  
Τη στιγμή εκείνη ένα τεράστιο ποταμόπλοιο 
κατέβαινε το ποτάμι και τα μικρά ανοδικά χελάκια 
διαμοιράστηκαν για να το αποφύγουν. Και βέβαια 
ο Ις τους  είχε εξηγήσει ότι το βάθος του ποταμού 
ήταν πολύ μικρό σε σχέση με εκείνο των ωκεανών. 
Αυτό που δεν ήξεραν, όμως, ήταν ότι στο ποτάμι οι 
έλικες των πλοίων ανασαλεύουν έντονα το λάσπη 
του βυθού με αποτέλεσμα τα χελάκια να χάνουν 
τον προσανατολισμό τους. Έτσι, όταν πέρασε το 
ποταμόπλοιο δημιούργησε πανικό στο κοπάδι. Τα 
χελάκια κινδύνεψαν από ασφυξία και έτρεχαν 
πανικόβλητα να σωθούν.  
   Τρία μικρά ανοδικά χελάκια, σκεπασμένα, 
ακόμα,  από τη λάσπη του βούρκου βρέθηκαν 
χωρίς να το καταλάβουν σε ένα μικρό, βρόμικο 
κανάλι. Όπως ήταν φυσικό και αυτονόητο 
πήγαιναν πάντα μπροστά, αλλά συνειδητοποιούσαν 
ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί το νερό γινόταν 
ολοένα λιγότερο και πιο βρόμικο, ενώ πουθενά δε 
φαινόταν το υπόλοιπο κοπάδι. Είχαν αρχίσει να 
φοβούνται για την τύχη τους, ώσπου ο Φόβος έγινε 
Τρόμος, όταν αντίκρυσαν ένα τεράστιο ψάρι, που 
έμοιαζε πολύ με χέλι. 
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«Μεγαλοδύναμη Σελήνη!!», αναφώνησαν και 
έμειναν ασάλευτα και τα τρία χελάκια, 
«είναι...είναι... τεράστιο...», ψέλισαν 
«Μπα, μπα ,μπα!! χελάκια φετινής σοδειάς. Η ώρα 
σας ήταν να φανήτε από τα μέρη Μου», είπε το 
Μεγάλο Ψάρι 
«Είσαι..., είσαι χέλι, έτσι δεν είναι; Ψέλισε το 
χελάκι, «Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα 
γίνουμε τόσο μεγάλοι,  είναι πέρα από κάθε 
φαντασία μας. Ωκεανέ!!! Θα γίνουμε έτσι». 
Το μεγάλο χέλι δεν ήξερε αν υπήρχε θαυμασμός ή 
απέχθεια στα λόγια των μικρών χελιών. 
Υποπτεύθηκε το δεύτερο, οι  φόβοι σπρώχνουν 
πάντα τις υποψίες, και γι αυτό άρχισε να φωνάζει 
με έπαρση και αλαζονεία. 
«Σιγά μη γίνετε σαν και μένα. Εγώ έχω πάνω από 
το τριπλάσιο βάρος από ένα ώριμο χέλι. Ζω είκοσι 
χρόνια σε τούτο τον ποταμό. Με γνωρίζουν και 
γνωρίζω και τις πέτρες ακόμα. Είμαι ένας θρύλος 
σε τούτα τα μέρη. Οι ψαράδες με αναζητούν. 
Πιστεύουν ότι η περιοχή κρατά χέλια σαν και 
μένα, μάλιστα ονόμασαν χελότοπο, ετούτο  το 
μέρος του ποταμού, γιατί πιστεύουν ότι έχει 
μεγάλα χέλια όλο το χρόνο, ενώ είμαι μόνος μου. 
Βλέπετε, τον ενικό αριθμό δεν τον γνωρίζει η 
φαντασία. 
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 Έρχονται ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες 
για να με πιάσουν. Άλλοι με φωτογραφίζουν με 
κάνουν αθάνατο, μου χαρίζουν την αιωνιότητα. Οι 
φωτογραφίες μου ίσως να βρίσκονται σε περιοδικά 
για ψάρεμα ή σε βιβλία ή σε εγκυκλοπαίδειες όλου 
του πλανήτη. Δεν μπορείτε να νοιώσετε την ηδονή 
να σκέφτεσαι ότι μπαίνεις στη σκέψη και τα όνειρα 
όλων των ζώων, ανεξαιρέτως. Ανεξαιρέτως, το 
ξαναλέω, ακόμα και αυτοί που με αντιπαθούν είναι 
γρανάζια του δικού μου μύθου. Γιατί μιλάνε, έστω 
και με απέχθεια, πάντα για μένα. Και εγώ κάθε 
τόσο κάνω ένα αργό σάλτο μπροστα στα μάτια τους 
έτσι για να διατηρώ το μύθο μου ζωντανό». 
«Δηλαδή, είσαι ένα στείρο χέλι που πρόδωσε ή δεν  
βρήκε το δρόμο του γυρισμού», απάντησε με 
αδιαφορία το χελάκι.  
Η οργή κυρίευσε το μεγάλο χέλι. Τους μόνους που 
δεν μπορούσε να εντυπωσιάσει ήταν τα χέλια και 
όσο και αν το ήξερε, πάντα έλπιζε ότι θα έρθει 
κάποτε η χρονιά που θα γίνει θρύλος και στα 
μικρά χελάκια. 
«Είμαι ο Θρύλος του ποταμού, που έχτισα την 
καριέρα μου, δίχως να υπακούω σε δογματα. 
Είμαι ένα ελεύθερο και αυτοδημιούργητο χέλι, 
ούρλιαξε εκνευρισμένος». 
«Μήπως ξέρεις πώς θα ξαναβγούμε στο ποτάμι;» 
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Η αδιαφορία και η περιφρόνηση τσάκιζε το ηθικό 
του μεγάλου χελιού, αλλά δεν ήθελε να το δείξει.  
«Βρίσκεστε σε ένα τυφλό κανάλι», είπε δήθεν 
αδιάφορα, ενώ μέσα του έβραζε. «Εκατό μέτρα πιο 
κάτω υπάρχει ένας πανύψηλός τσιμεντένιος τοίχος, 
που με κανένα σάλτο δε θα μπορέσετε να 
ξεπεράσετε. Ο μόνος δρόμος για να ξαναγυρίσετε 
στο ποτάμι είναι να πάτε προς τα πίσω για...» 
«Αν στην πραγματικότητα υπήρξες ποτέ χέλι θα 
ήξερες ότι οι Φυσικοί Κανόνες δε μας επιτρέπουν 
να πηγαίνουμε προς τα πίσω» 
«Εγώ αν υπήρξα ... εγώ ήμουν...» το μεγάλο χέλι 
έχασε για μια στιγμή τον έλεγχο του, αλλά 
συγκρατήθηκε την τελευταία στιγμή. «Προλάβατε 
να μάθετε για τους Φυσικούς Κανόνες, ας γελάσω. 
Μα είναι δυνατόν το ίδιο παραμύθι να κοιμίζει 
αναρίθμητες γενιές χελιών. Πότε θα ξυπνήσετε 
επιτέλους; Πότε θα ανοίξετε τα μάτια σας; Η ζωή 
είναι μικρή για να τη φορτώσεις με Κανόνες και 
άλλα βάρη. Ώσπου να  καταλάβεις τι γίνεται και 
που βρίσκεσαι θα έρθει η εποχή της επιστροφής. 
Μήπως ξέρεις, ασήμαντε μικρέ, τι θα γίνεις μετά 
την αναπαραγωγή; 
Μήπως σου μάθανε, ασήμαντο μηδενικό, τι είναι 
ελευθερία; Δε σου είπαν ότι ελεύθερος είναι αυτός 
που νικά τους φόβους του; Ε, λοιπόν, εγώ τα 
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κατάφερα. Δε φοβάμαι τον άνθρωπο. Ξέρω να 
αναγνωρίζω τις παγίδες του. Αναγνωρίζω από μέτρα 
το αγκίστρι. Πολλές φορές χορταίνω τρώγοντας τα 
δολώματα του.  Καταλαβαίνω ακόμα και το 
χαρακτήρα του ψαρά από το πώς έχει ετοιμάσει το 
καλάμι του. Αποφασίζω μόνος μου πως θα γεμίσω 
τη μέρα μου. Τι θα φάω. Πού θα κολυμπήσω, πότε 
θα κολυμπήσω. Πότε θα συρθώ στη στεριά. Για 
μένα δεν υπάρχουν ωράρια. Κολυμπώ ακόμα και 
την ημέρα. Γνωρίζω το ίδιο καλά τον ήλιο και τη 
σελήνη. Δε με βαραίνει καμία δέσμευση και καμία 
υποχρέωση. Το κεφάλι μου το ορίζω και όπου θέλω 
το γυρίζω, μικρό και ασήμαντο ζωύφιο. Δεν 
κρύβομαι μέσα στο κοπάδι και πίσω από δόγματα. 
Είμαι ελεύθερος μέσα στον ποταμό Μου». 
«Είσαι φυλακισμένος μέσα στον ποταμό μας και 
συμβιβάστηκες με πράγματα άσχετα με τη φύση 
σου. Έχασες το δικαίωμα της επιλογής». Είπε 
ήρεμα το μικρό χελάκι με την πραότητα και την 
ηρεμία του ζώου που είναι σίγουρο ότι κατέχει το 
σωστό. 
«Πολύ σου πέφτει να μιλάς με ένα θρύλο σαν και 
μένα. Ακολούθησε το δρόμο σου. Σε περιμένει 
ένας πανύψηλος τοίχος, ανύπαρκτη τροφή, 
ελάχιστο οξυγόνο. Εσύ που έχεις το δικαίωμα της 
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επιλογής, διάλεξε πώς θες να πεθάνεις. Από 
ασφυξία ή από πείνα». 
 Το μεγάλο χέλι κατευθήνθηκε προς το ποτάμι 
αφήνοντας πίσω του τα χελάκια. Φώναζε και έβριζε 
συνέχεια, καταριόταν το ηλίθιο, το φανατισμένο 
γένος των χελιών. Έφτασε στο ποτάμι έχοντας χάσει 
τον αυτοέλεγχό του, αλλά δεν έκλαψε. Είχε να 
κλάψει από την εποχή του αποχωρισμού  στο 
βουνό και τότε είχε υποσχεθεί, στον ίδιο του τον 
εαυτό, να μην ξανακλάψει ποτέ.  
«Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, η ίδια ιστορία. 
Ανάθεμα όλα τα χέλια. Τι κοινό έχω εγώ με τις 
ασημαντότητες», έλεγε και ξανάλεγε. Χωρίς να το 
καταλάβει είχε φτασει στην εκβολή του ποταμού. 
Βρέθηκε στο σημείο που επισκεπτόταν όλο και πιο 
συχνά τα τελευταία χρόνια. Ήταν το σημείο που 
είχε μιλήσει για τελευταία φορά στο κοπάδι του 
πριν είκοσι, περίπου, χρόνια. Η ομορφότερη 
περίοδος της ζωής του, γιατί, τουλάχιστον, ανήκε 
κάπου.  
   Τον είχαν χρίσει Μεγάλο Οδηγό, στο παρθενικό 
του ταξίδι. Οδήγησε ένα κοπάδι εκατομμυρίων 
λεπτοκέφαλων από τη θάλασσα των Σαργασών,  έως 
ετούτο το σημείο. Πήρε αποφάσεις ζωής και 
θανάτου για το κοπάδι. Αντιμετώπισε δυσκολίες, 
συνεννοήθηκε με τα άλλα ψάρια, είχε λόγο και 
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φωνή και ένοιωσε την ηδονή να μιλά έχοντας 
εκατόμμυρια λεπτοκέφαλους από κάτω του. Όμως, 
αυτοί οι λεπτοκέφαλοι δεν καταλάβαιναν ότι και ο 
Μεγάλος Οδηγός ήταν απλά ένας λεπτοκέφαλος, 
ίσως, με κάποια προσωρινά χαρίσματα. Τον 
θεωρούσαν πλάσμα ανώτερο από αυτούς και έτσι ο 
Μεγάλος Οδηγός έπρεπε να ικανοποιήσει αυτή τη 
ψευδαίσθηση τους. Παρίστανε το σοβαρό, το 
μετρημένο τον Οδηγό που ήθελαν οι άλλοι για να 
νοιώσουν σιγουριά και ασφάλεια.  
«Έφαγα τα νειάτα μου κουβαλώντας βάρη, που δεν 
τα άντεχαν οι πλάτες μου» , σκεφτόταν με 
παράπονο. 
 Δεν έπαιξε ποτέ ως λεπτοκέφαλος, δεν ένοιωσε την 
ξενοιασια και την ασφάλεια του να αποφασίζουν οι 
άλλοι για σένα, να έχουν οι άλλοι την ευθύνη, να 
σε προστατεύουν, να χαίρεσαι το Ταξίδι, χωρίς 
ευθύνες, τύψεις και προβλήματα. 
Έχασε τα πρώτα του χρόνια, επειδή άλλοι το 
επέλεξαν. Δεν το επέλεξε αυτός. Τι μπορεί, 
άλλωστε, να επιλέξει ένας λεπτοκέφαλος. Άλλοι τον 
εκμεταλλεύτηκαν. Πάντως, έστω και αν ήταν η 
κεφαλή, ένοιωθε ότι ανήκε στο κοπάδι και είναι 
ωραίο να ξέρεις ότι ανήκεις κάπου. 
  Τα πράγματα δυσκόλεψαν, όταν άρχισε να 
ανεβαίνει το ποτάμι, έχοντας χάσει τα προνόμια 



 

24grammata.com 
  

95 

95

των προικισμένων, κανένας δεν του αναγνώριζε 
καμία τιμή. Αυτό, όμως, που τον πλήγωνε 
περισσότερο ήταν ότι αυτός συμπεριφερόταν ως 
λεπτοκέφαλος, θέλοντας να αναπληρώσει τα χρόνια 
που έχασε, ενώ το κοπάδι, κουρασμένο από την 
αφέλεια της παιδικής ηλικίας, ήθελε να 
συμπεριφερθεί ως ανοδικό χελάκι, ως κιτρινόχελο. 
Έτσι, μέσα σε λίγο χρόνο ο Μεγάλος Οδηγός έγινε 
απροσάρμοστος. 
Και είναι σκληρά, πολύ σκληρά όλα τα ζώα, 
απέναντι σε οποιοδήποτε διαφέρει απ΄αυτούς. 
Έχουν ένα τυφλό φανατισμό, όλοι οι νεοφώτιστοι, 
οπαδοί του δόγματος: «όποιος δεν είναι με  εμάς 
είναι εχθρός μας» γι΄αυτό ο Απροσάρμοστος έμενε 
όλο και περισσότερο μονάχος. Έτσι και αλλοιώς, 
επάνω στα βουνά το κάθε χέλι ζεί μόνο του, 
θάβεται στη λάσπη την ημέρα, πέφτει σχεδόν σε 
λήθαργο και τη νύχτα αναζητά τη λιγοστή τροφή 
του. Ο Απροσάρμοστος, όμως, συμπεριφερόταν ως 
λεπτοκέφαλος του ωκεανού, ενώ βρισκόταν στην 
κορυφή του βουνού. Είχε το μυαλό του 
λεπτοκέφαλου μέσα σε ένα σώμα κιτρινόχελου. 
Το θέαμα ήταν αστείο. Και είναι αστείο οτιδήποτε 
τα όντα υποτιμούν. Αν, αντίθετα, το φοβόντουσαν 
θα ήταν τραγικό. 
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Έτσι, ο Απροσάρμοστος έμεινε μόνος. Και είναι 
αλάτι στην πληγή η μοναξιά. Μια πληγή που δεν 
γνωρίζει φάρμακα. Στην προσπάθειά του να 
τραβήξει την προσοχή του κοπαδιού, έπραττε τα 
αντίθετα από ό,τι συνήθιζε το κοπάδι: ενώ οι άλλοι 
θαβόντουσαν στη λάσπη πριν την αυγή, αυτός 
θαβόταν, αφού πρώτα ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά 
στον ουρανό. Όταν έβλεπε παράκτιους ψαράδες 
τρελαινόταν στα σάλτα μόνο και μόνο για να 
τραβήξει την προσοχή τους, ενώ όλα τα άλλα χέλια 
κρυβόντουσαν. Τέλος, έτρωγε υπερβολικά για ένα 
χέλι. Έτρωγε όχι από ευχαρίστηση, αλλά γιατί 
ήθελε να γίνει διαφορετικός, να τραβήξει την 
προσοχή με οποιοδήποτε τρόπο. 
Μάταια, προσπάθησαν να του μιλήσουν.  
«Πού ακούστηκε οι άβουλοι λεπτοκέφαλοι να 
συμβουλεύουν τον Μεγάλο Οδηγό», τους 
απαντούσε . «Ζήσε στο παρόν» του λέγανε, «Πέρασε 
ανεπιστρεπτί η εποχή των λεπτοκέφαλων. Το 
φαγητό είναι επικίνδυνη εξάρτηση. Και η εξάρτηση 
είναι η γάγγραινα της ψυχής. Τρώει την επιμονή, 
την αποφασιστικότητα,  την αυτοεκτίμηση και 
οτιδήποτε μας χαρακτηρίζει. Και μην ξεχνάς ότι 
έχεις να κάνεις το Μεγάλο Ταξίδι της επιστροφής» 
«Για δες μυαλό οι λεπτοκέφαλοι», σκεφτόταν, 
ειρωνικά, ο Απροσάρμοστος. «Μη Φοβάστε. Εγώ το 
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ελέγχω. Τρώω  όσο θέλω και μετά μπορώ να μείνω 
για μέρες δίχως να φάω. Το ελέγχω, σας λέω. Είμαι 
δυνατός εγώ, όταν θέλω».  
Σπάνια τα λόγια ακολουθούν τα έργα. Και στην 
περίπτωση της εξάρτησης ποτέ.  
Έτσι, ο Απροσάρμοστος έγινε διπλάσιος μέσα σε 
λίγους μήνες. Κανένα από τα χέλια, πλεόν, δεν του 
μιλούσε. Τον Απροσάρμοστο ουσιαστικά τον είχαν 
ξεγράψει. Είχαν φτιάξει μάλιστα όλη την Ιστορία, 
για να τη διηγηθούν στον Ις. Ο καθένας είχε 
διανθίσει την Ιστορία του με περιστατικά 
ανύπαρκτα, αλλά που έκαναν την αφήγηση πιο 
συναρπαστική. Απ αυτή την άποψη ο 
Απροσάρμοστος ήταν χρήσιμος για το κοπάδι. 
Εκτός του ότι ήταν ο περίγελος, βοηθούσε τα χέλια 
να ονειρεύονται και να ελπίζουν τον ωκεανό, τη 
συνάντησή τους με τον Ις. Θεωρούσαν ότι η 
προσφορά τους στη μνήμη των προγόνων θα ήταν 
πολύ μεγάλη, γιατί θα περιέγραφαν την κατάντια 
του Απροσάρμοστου. Έτσι και αλλοιώς, δεν είχαν 
κάτι σημαντικό δικό τους για να διηγηθούν.  
   Μετά από μερικά χρόνια η ιστορία του 
εξαρτημένου Απροσάρμοστου, πρώην Μεγάλου 
Οδηγού, εκτός από βαρετή ήταν και επικίνδυνη. 
Ο Απροσάρμοστος είτε από μοναξια, είτε από 
πλήξη, είτε και από τα δύο (πού να βρεις που 
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αρχίζει το ένα και που τελειώνει το άλλο) 
προκαλούσε συστηματικά τους ψαράδες. 
Πεταγόταν πάνω από τη θάλασσα για να τον δούν. 
Έκανε το παν για να φαίνεται ότι είναι πολλά και 
μεγάλα τα χέλια της λίμνης. Τα χέλια άκουγαν 
τους ψαράδες να φωνάζουν «και άλλο και άλλο, και 
μάλιστα τεράστιο» και δεν καταλάβαιναν ότι 
επρόκειτο για το ίδιο χέλι που πεταγόταν επίτηδες 
μία απ εδώ και μια απ’ κεί.  
«Καλά αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Δεν μας 
αναγνωρίζουν, δεν βλέπουν ότι είναι το ίδιο και το 
αυτό χέλι κάθε φορά. Τι στα κομμάτια, επειδή 
είναι όλοι τους ίδιοι και απαράλλαχτοι, νομίζουν 
ότι όλα τα χέλια είναι ίδια, όπως τα μούτρα τους». 
Έλεγαν και ξανάλεγαν τα χέλια της λίμνης. 
 Ένα βράδυ, μάλιστα, το κακό παράγινε. Επειδή ο 
Απροσάρμοστος, εδώ και μια βδομάδα, είχε 
τρελαθεί στις φιγούρες, φαίνεται ότι είχε διαδοθεί 
στις παρέες των  παράκτιων ψαράδων ότι η λίμνη 
είναι γεμάτη με τεράστια χέλια. Είχε γεμίσει η 
λίμνη με επιδέξιους ή κατα φαντασίαν επιδέξιους 
ερασιτέχνες ψαράδες με τα καλάμια τους. Το 
άρωμα των δολωμάτων δημιουργούσε μία αφόρητη 
μπόχα. Ο Απροσάρμοστος κάθε τόσο πεταγόταν 
από τη λίμνη  και παρουσιαζόταν δήθεν αδιάφορος 
στους ψαράδες. Τον ερέθιζε υπερβολικά αυτή η 
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κατάσταση. Δεν μπορούσε να την προσδιορίσει με 
ακρίβεια, αλλά σίγουρα του άρεσε που κάποιος 
ενδιαφερόταν γι’ αυτόν. Που έβλεπαν σημαντικό 
και ενδιαφέρον το πάχος του. Ίσως πάλι να τον 
ερέθιζε αυτό το παιχνίδι με το θάνατο. Ίσως , 
Ίσως... 
Το μόνο σίγουρο ήταν ότι ο Απροσάρμοστος δεν 
είχε, πλέον, καμία σχέση με το Μεγάλο Ταξίδι, με 
τους Φυσικούς Κανόνες και όλα τα σχετικά που 
καθόριζαν τη ζωή των χελιών. Εκείνη τη νύχτα, 
μάλιστα, οι ψαράδες ψάρεψαν δυο - τρία χέλια 
παραπάνω από το συνηθισμένο. Αυτή ήταν και η 
σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει. Το 
κακό ποτέ δεν έρχεται ξαφνικά. Είναι 
αξιοθαύμαστο, με πόση συνέπεια προετοιμάζουν, 
τα ζώα,   την ολοκλήρωσή του.  
«Να φύγεις αυτή τη στιγμή από κοντά μας» του 
είπε μία αντιπροσωπεία των χελιών της λίμνης που 
πήγε να τον βρει. 
Κάθε  βράδυ απ΄ εκείνη τη νύχτα ακούει και 
ξανακούει αυτή τη φωνή μέσα του.  
«Να φύγεις αυτή τη στιγμή από κοντά μας», ήταν το 
αλάτι που σκέπασε ερμητικά την τεράστια, πλέον, 
πληγή του. Πάντα υποτιμούσε τα υπόλοιπα χέλια, 
ένοιωθε μοναξιά ανάμεσά τους, αλλά τα 
χρειαζόταν. Δεν μορούσε να ζήσει μακρυά τους. 
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Δεν ήταν οι φίλοι του, αλλά οι απέναντι ή οι 
εχθροί. Πάντως και αυτό του γέμιζε την ημέρα και 
τη νύχτα. Είχε με ποιους να τσακωθεί στη σκέψη 
του, μπορούσε να δώσει συγκεκριμένη μορφή σε 
ό,τι μισούσε ή αντιπαθούσε. Και, τώρα τελευταία, 
ήταν πολλά, πάρα πολλά, αυτά που αντιπαθούσε. 
Αλλά έμενε πάντα εκεί.  
«Η αρχή και το τέλος ενός πράγματος ονομάζεται 
περιθώριο. Και Εγω είμαι η Αρχή»  έλεγε και 
ξανάλεγε στον εαυτό του. 
Τώρα έπρεπε να τους αφήσει. Έκανε να ψελίσει 
κάποιες δικαιολογίες, όπως:  
«Και άλλες φορές, που εγώ ήμουν ήσυχος, είχαμε 
τόσα θύματα», αλλά το είπε απλώς για να το πεί. 
Ήξερε ότι δε θα άλλαζε τίποτα. Το κοπάδι, σωστά ή 
λάθος, δε δεχόταν το διαφορετικό. Και αυτό το 
ήξερε. Το γιατί δεν ήξερε. Πίστευε ότι τον 
φθονούσαν, επειδή κάποτε είχε διατελέσει Μεγάλος 
Οδηγός.  
«Η εξουσία και οι διακρίσεις έλκουν πάντοτε το 
φθόνο» τους είπε και τους είδε για προτελευταία 
φορά στη ζωή του. 
   Στην αρχή η μοναξιά ήταν αφόρητη. Το να μην 
έχεις ούτε εχθρούς είναι η χειρότερη μορφή 
μοναξιάς. Φοβόταν το οτιδήποτε κινούνταν τριγύρω 
του, ακόμα και τα μικροσκοπικά ψαράκια τον 
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σκίαζαν, έτρεμε και τη σκιά του ακόμα. Και όσο 
φοβόταν τόσο πιο πολύ έτρωγε και τόσο πιο πολύ 
προκαλούσε τους ψαράδες. Αφού δεν μπορούσε να 
νοιώσει την αναγνώριση στα μάτια των δικών του, 
ας άκουγε το χειροκρότημα από του άσχετους. 
Είχε πείσει τον εαυτό του ότι οι άλλοι τον 
χειροκροτούσαν και τον επαινούσαν. Είχε πείσει 
τον εαυτό του ότι ήταν το πιο διάσημο ψάρι του 
ποταμού. Και είναι εύκολο να πείθεις τον εαυτό 
σου, όταν είσαι ολομόναχος. Κολυμπούσε κοντά σε  
βρόμικες παραποτάμιες πόλεις, ελάχιστα πριν την 
εκβολή του ποταμού. Πέρναγε την ώρα του 
χαζεύοντας τα αγκίστρια των παράκτιων ψαράδων. 
Πρόσεχε τους κόμπους, τα παράμαλλα, τις 
χάντρες, την ποιότητα της πετονιάς αλλά και του 
δολώματος και προσπαθούσε να ψυχολογήσει τους 
ψαράδες. Όπου έβλεπε πολυτελή καλάμια, 
φιγουρατζίδικες αρματωσιές και πανάκριβα 
δολώματα πλησίαζε και έτρωγε, γιατί ήταν 
σίγουρος ότι ανήκει σε άσχετο ψαρά ή σε άνθρωπο 
που θέλει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του μέσα 
από ένα ψάρι. Αντίθετα, όπου έβλεπε λιτές 
αρματωσιές, με φυσικά δολώματα σε ήρεμο μέρος 
μακρυά από την κοσμοσυρροή δεν τις πλησίαζε, 
γιατί ήξερε ότι ανήκουν σε έμπειρους και δεινούς 
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ψαράδες, σε ανθρώπους που βγήκαν να ψαρέψουν 
για να φάνε και όχι για να περάσουν την ώρα τους. 
   Τα χρόνια περνούσαν και ο Απροσάρμοστος, που 
τώρα τον έλεγαν, το Μεγάλο Ψάρι, δεν έκανε τίποτα 
που να θυμίζει την προηγούμενη ζωή του. Έτρωγε 
τα πάντα, κοιμόταν αργά το μεσημέρι, δε θυμόταν 
τίποτα από του Φυσικούς Κανόνες. Πάνω που είχε 
συνηθίσει την καινούρια του ζωή, κάτι πρωτόγνωρο 
και απροσδιόριστο ένοιωθε να αλλάζει μέσα του. 
¨Εννοιωθε να φουσκώνει, να διογκώνονται τα μάτια 
του και να γίνεται ολοένα και πιο ασημένια η 
κοιλιά του.  
   Τις επόμενες μέρες κατάλαβε τι είχε γίνει. Στα 
μέρη Του, στο ποτάμι Του, όπως συνήθιζε να λέει, 
επικρατούσε συνωστισμός. Τα χέλια, οι 
συνομήλικοι του, κατέβαιναν από το βουνό για να 
βγούν και πάλι στον ωκεανό. Ήταν  η εποχή της 
αναπαραγωγής. Τα ασημένια χέλια θα ξανάβγαιναν 
στον ωκεανό θα ταξίδευαν ελάχιστους μήνες, 
ετούτη τη φορά,  και θα κατάληγαν στη θάλασσα 
των Σαργασών, όπου ήταν γραφτό να 
αναπαραχθούν. Λέξεις όπως : Μεγάλο Ταξίδι, Ις, 
Φυσικοί Κανόνες ξαναγύρισαν στη μνήμη του. 
Χάρηκε ιδιαίτερα που η κοιλιά του είχε γίνει 
ασημένια. 
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 «Η Φύση κάλεσε και εμένα» σκεφτόταν με 
ικανοποίηση. Ακόμα και όταν νομίζεις ότι όλοι σε 
ξέχασαν, υπάρχει πάντα η φύση να σε θυμάται. 
 «Η Φύση με καλεί» έλεγε και ξανάλεγε, «ενώ αυτοί 
με έδιωξαν. Ποιοι είναι οι ανώμαλοι; Οι αφύσικοι; 
Εγώ ή αυτοί;». 
Η Φύση τον καλούσε, αλλά αυτός δεν πλησίασε το 
κοπάδι. Έλεγε και ξανάλεγε ότι δεν πρόκειται να 
τον δεχτούν. Στην πραγματικότητα, όμως, γνώριζε 
ότι δεν μπορούσε να βγάλει το Μεγάλο Ταξίδι. Είχε 
σχεδόν τριπλάσιο βάρος από τα υπόλοιπα χέλια. 
Ύστερα έπρεπε να συναντήσει και τον Ις...Τι θα του 
έλεγε, άραγε; 
Ήξερε ότι, αν δεν ακολουθήσει το κοπάδι, θα 
γινόταν στείρο, θα φούσκωνε, ακόμα περισσότερο 
και θα ζούσε, ίσως και αρκετές δεκαετίες. Αντίθετα, 
όλοι αυτοί δεν είχαν παρα έξι μήνες ζωή μπροστα 
τους. Αυτή η σκέψη όχι απλά  τον παρηγόρησε, 
αλλά του έδωσε ιδιαίτερη χαρά.  
«Είναι όλοι τους μελλοθάνατοι, μελλοθάνατοι, 
μελλοθάνατοι», έλεγε κάθε φορά που τους κοίταγε 
από την κρυψώνα του. 
 Το κοπάδι παρέμεινε λίγες μέρες κοντά στην 
εκβολή του ποταμού για να συνηθίσει το αλμυρό 
νερό. Το μεγάλο ψάρι παρέμεινε κρυμμένο. Δεν 
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ήθελε να τον δουν, δεν ήθελε να θυμηθούν την 
ύπαρξή του. 
 «Ίσως και να με έχουν ξεχάσει, εντελώς. Μακάρι, 
να με έχουν ξεχάσει». Αυτές οι σκέψεις 
στεναχωρούσαν αφάνταστα το Μεγάλο Ψάρι. 
Εκείνοι πάντα ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, 
αβίαστα. Αυτός πάντα έπρεπε να πείθει τον εαυτό 
του για οτιδήποτε έπρεπε να κάνει. Αυτή είναι και 
η διαφορά ανάμεσα στο καλό και το κακό. 
   Έβρεχε υπερβολικά εκείνη τη νύχτα. Οι 
αστραπές φώτιζαν όλο το ποτάμι, ενώ στο κοπάδι 
επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση. Το Μεγάλο Ψάρι 
παρέμεινε κρυμμένο, αλλά ήταν ιδιαίτερα νευρικό 
και αναστατωμένο. Το γένος των ανθρώπων είχε 
βγεί με βάρκες στον ποταμό και μάζευε τα χέλια 
που συνωστίζονταν στην εκβολή. Το Μεγάλο Ψάρι 
κοιτούσε, σχεδόν υποτιμητικά, το κοπάδι.  
«Τόσο χρόνια και δεν έμαθαν τίποτα», σκεφτόταν. 
«Ακόμα πέφτουν στις παγίδες των ανθρώπων, χωρίς 
αντίσταση. Είναι πράγματι αξιοθρήνητοι». 
Ξαφνικά, γύρω στα μεσάνυχτα ακούσε τον 
σαλπιγκτή, που περνούσε από τον ωκεανό, με όλο 
το κοπάδι των συνομιλήκων του.  
«Το κοπάδι Μου, οι λεπτοκέφαλοί Μου», είπε και 
έτρεμε ολόκληρος, ενώ υποσυνείδητα κρύφτηκε 
ακόμα περισσότερο. 
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Όταν ο σαλπιγκτής ήχησε για δεύτερη φορά το 
κοπάδι απομακρύνθηκε προς τα βάθη του 
ωκεανου με κατεύθυνση τη Σαργασοθάλασσα.  
Τα ψάρια του ωκεανού δεν πλησίαζαν τα χέλια του 
κοπαδιού. Το Μεγάλο Ταξίδι προκαλεί πάντα τον 
σεβασμό.  
  Το Μεγάλο Ψάρι βγήκε στον ωκεανό και κοίταζε 
τους δικούς του να απομακρύνονται. Ήταν 
συνηθισμένος να βλέπει τις πλάτες του. Έφτασε 
μέχρι το σημείο που είχε μιλήσει για τελευταία 
φορά ως Μεγάλος Οδηγός, πριν κάποια χρόνια.  
«Μέσα σε λίγα χρόνια φτήνυναν τα όνειρα και οι 
λέξεις», σκέφτηκε. 
 
Το Μεγάλο Ψάρι επέστρεφε αρκετά πιο ήρεμο στον 
ποταμό. Οι τρεις μικροί λεπτοκέφαλοι του είχαν 
φέρει στη μνήμη εικόνες λυπηρές. Όχι πως τα είχε 
ξεχάσει, αλλά είχε καιρό να ηχήσει νοερά στα 
αυτιά του ο ήχος της σάλπιγκας ή η σκηνή με τις 
πλάτες του κοπαδιού. Διαφορετικά, το κοπάδι το 
σκεφτόταν κάθε μέρα.Την τελευταία εποχή το 
σκεφτόταν συνέχεια. Αυτή είναι η παγίδα του 
αποχωρισμού. Πιστεύεις ότι, αν θα φύγεις μακρυά 
από τους δικούς σου, θα απαλλαγείς για πάντα απ’ 
αυτούς. Τελικά, ανακαλύπτεις πως δεν περνάει 
μέρα που να μην τσακώνεσαι, νοερά, μαζί τους. 
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Μάλιστα, τελευταία του είχε γίνει έμμονη ιδέα να 
καυγαδίζει με τον Ις. Μάλλον είχε αρχίσει να 
γερνάει.Ο Ις ήταν μόνιμα ο απέναντι. Δε 
συζητούσε, αλλά τσακωνοταν, νοερά, ασταμάτητα 
με τον Ις. Τη νύχτα κέρδιζε αυτός, αλλά τη μέρα, 
όταν κοιμόταν, κέρδιζε ο Ις 
   Επέστρεφε στο ποτάμι και σκεφτόταν τους τρεις 
μικρούς λεπτοκέφαλους στο κανάλι. Πόσο 
απερίσκεπτος και ανώριμος ήταν να τσακώνεται με 
τα μικρά χελάκια  
«Θα μπορούσε να ήταν τα παιδιά των παιδιών μου», 
σκέφτηκε. «Τι φταίνε αυτά. Έτσι, τα έμαθαν. Αυτό 
το πρότυπο τους έδωσε ο Μεγάλος Οδηγός». 
Προτίμησε να μη σκεφτεί ότι έτσι τα έκανε η Φύση. 
Δεν τον συνέφερε. Τα έμαθαν να μην 
παρακάμπτουν ποτέ τους Φυσικούς Κανόνες. Να 
πηγαίνουν πάντα μπροστά.  
Όχι γιατί είναι έγκλημα να γυρίζεις για λίγο πίσω. 
Το έγκλημα είναι να συνηθίσεις το λίγο». Αυτό το 
τελευταίο δεν κατάλαβε και ο ίδιος γιατί το είπε. 
   Ξαφνικά τους φαντάστηκε μπροστά από τον 
τοίχο του καναλιού, εξαντλημένους από την 
κούραση, δίχως οξυγόνο και τροφή και άστραψε το 
βλέμμα του. 
 Για πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια 
πίστεψε ότι κατέχει το απόλυτο σωστό. Ήξερε τι 
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έπρεπε να κάνει χωρίς να δικαιολογηθεί ή να 
αποδείξει τίποτα σε κανένα. 
 «Αν αυτοί οι φανατισμένοι λεπτοκέφαλοι δε θέλουν 
να γυρίσουν πίσω, θα τους πάρω εγώ με το ζόρι. 
Θα τους κάνω μια χαψιά στο τεράστιο στόμα μου 
και θα τους ξαναβγάλω στο μεγάλο ποτάμι. Έτσι 
και αυτοί δε θα παραβούν τους κανόνες και εγώ θα 
έχω κάνει μία καλή πράξη για το γένος μου». 
 Είναι τόσο απλό να κάνεις το καλό. Τόσο απλό και 
τόσο δύσκολο όπως όλα τα απλά πράγματα. 
 Έτρεχε γρήγορα προς το κανάλι, τέτοια 
αποφασιστικότητα είχε να τη νοιώσει από την 
εποχή που ήταν Μεγάλος Οδηγός. Έτρεχε ακόμα 
πιο γρήγορα. 
 «Ανάθεμα το βάρος μου», σκέφτηκε. Έτρεχε ακόμα 
πιο γρήγορα, «θα ζήσουν και θα διηγηθούν μία 
μοναδική ιστορία στον Ις», σκέφτηκε και τα μάτια 
του έλαμπαν από ικανοποίηση. 
Λίγα μέτρα πριν το τέλος του καναλιού σταμάτησε 
απότομα. Οι τρεις μικροί λεπτοκέφαλοι επέπλεαν 
στην επιφάνεια του νερού. Ασάλευτοι. Είχαν 
πεθάνει από ασφυξία. Τα τριγωνικά  κεφαλάκια 
τους συνέχιζαν να κοιτάνε μπροστά. Λες και το 
νερό τους απέδιδε τον ανάλογο σεβασμό. 
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Ασάλευτο είχε μείνει και το Μεγάλο Ψάρι από 
κάτω. Σκεφτόταν ότι πέθαναν ελεύθεροι, έχοντας το 
δικαίωμα της επιλογής. 
 Νίκησαν το φόβο τους, αν και μπορούσαν να 
κάνουν το πιο απλό πράγμα: να προδώσουν. 
Το Μεγάλο Ψάρι, ο πρώην Απροσάρμοστος, ο 
πρώην Μεγάλος Οδηγός, δεν είπε, ούτε σκέφτηκε 
τίποτα άλλο. Γύρισε πίσω. Βγήκε στο Ποτάμι και 
απ΄εκεί κατευθύνθηκε στον ωκεανό.  
Δε σταμάτησε πουθενά. Ίσως να ταξιδεύει ακόμα, 
αν και τα μοναχικά ψάρια δε χαίρουν κανένα 
σεβασμό στον ωκεανό 
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Κεφάλαιο V 
 
  Το κοπάδι των ανοδικών χελιών,  συνέχιζε την 
πορεία του. Κανένας δεν είχε καταλάβει την 
απουσία των τριων χελιών που χάθηκαν στο 
κανάλι. Οι δεσμοί του κοπαδιού ήταν πολύ 
χαλαροί, πλέον. Κανένας δεν ενδιαφερόταν για το 
διπλανό. Όλοι κοίταγαν μπροστά, προσπαθούσαν 
να καταλάβουν μόνοι τους τον καινούριο κόσμο 
και αναλάμβαναν πρωτοβουλίες για να 
ικανοποιήσουν μόνοι τους τις ανάγκες  τους, αφού 
δεν υπήρχαν πλέον οι προικισμένοι, για να τους 
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λύσουν τα προβλήματα. Μόνο  ο Ις είχε απομείνει 
από τους προικισμένους, αλλά αυτός δεν ήταν 
Οδηγός, ποτέ δεν επενέβαινε στην πορεία του 
Ταξιδιού, ούτε καν, όταν βρίσκοταν στον ωκεανό. 
Συμβούλευε μόνο, οποιοδήποτε ζητούσε τη 
βοήθεια του. 
Τα χέλια, κανένας πλέον δεν ήθελε να ονομάζεται 
λεπτοκέφαλος, το θεωρούσαν προσβολή, 
περνούσαν πολλές ώρες δίχως να μιλήσουν το ένα 
στο άλλο. Άλλωστε ο διπλανός τους άλλαζε 
καθημερινά, αφού συνεχώς αποχωρίζονταν για να 
ακολουθήσουν διαφορετικούς παραποτάμους. Στον 
ωκεανό ήταν αδύνατο, λόγω του τεράστιου 
αριθμού,  να έχουν φιλικές σχέσεις όλοι οι 
λεπτοκέφαλοι, αλλά ένοιωθαν ότι ανήκουν σε μία 
ομάδα. Στον ποταμό, αν και αριθμητικά ήταν πολύ 
λιγότεροι, ήταν απλώς συνταξιδιώτες. 
Όσο πιο ακίνδυνο γινόταν το Ταξίδι στον ποταμό, 
τόσο πιο πολύ φούντωνε ο ατομισμός ανάμεσα στα 
χέλια. 
 
 
   Ο Μον ανέβαινε το ποτάμι δίχως σταματημό. Το 
φως της Σελήνης ήταν πολύ έντονο. Ήταν 
παραμονή της πανσέληνου. Ο Μον έβλεπε τη σκια 
του στο ρηχό βυθό του ποταμού. Περνούσε ώρες 
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και ώρες να θαυμάζει τη σκια του. Φάνταζε 
μεγάλος, υπερβολικά μεγάλος στο βυθό. Τα πάντα 
τα έβρισκε υπερβολικά επάνω του. Θεωρούσε τον 
εαυτό του μοναδικό και ανεπανάληπτο.  
Το δυστύχημα ήταν ότι και τα άλλα χέλια ένοιωθαν 
το ίδιο για τον εαυτό τους. 
 Η Σελήνη ήταν πάντα από πάνω του, αλλά ο Μον 
είχε καιρό να την αντικρύσει. Προτιμούσε το βυθό. 
Τουλάχιστον εκεί υπήρχε και η σκιά του. Δεν είχε, 
πλέον, σεβασμό για τη Σελήνη και άλλα παιδικά 
παραμυθάκια, όπως τα αποκαλούσε. 
 
Ο Μον ανέβαινε ολοένα και πιο ψηλά. Το ρεύμα 
στο σημείο αυτό ήταν έντονο και ο Μον αισθανόταν 
μεγάλη ικανοποίηση που ταξίδευε, χωρίς ιδιαίτερη 
κούραση, κοντρα στο ρεύμα. Ήταν ασύλληπτη η 
ικανοποίηση του. Δεν μπορούσε και ο ίδιος να το 
εξηγήσει, αλλά το σίγουρο ήταν ότι έπλεε σε 
πελάγη ευτυχίας. Ίσως, να ήταν οι αναμνήσεις από 
τη βρεφική του ηλικία, τότε που ήταν έρμαιο του 
ρεύματος του ωκεανού. Τώρα χάραζε μόνος του την 
πορεία του, ταξιδεύοντας ακόμα και αντίθετα στο 
ισχυρότατο ρεύμα του ποταμού, και μάλιστα μόνος 
του, δίχως τη βοήθεια κανενός. Τώρα έπαιρνε τη 
ζωή στα χέρια του. 
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Το μικρό κοπάδι των ανοδικών χελιών, κιτρινόχελα 
τα έλεγαν τώρα, είχε αφήσει πίσω του μια 
παραποτάμια πόλη και συνέχιζε το ταξίδι του. Να 
ταξιδεύουν κοντά σε πόλεις ήταν πιο κουραστικό 
και από το να  ταξιδεύουν  κόντρα στο πιο ισχυρό 
ρεύμα. Κοντά στις πόλεις, με το άπλετο τεχνητό 
φώς, τα χέλια χάνουν εύκολα τον προσανατολισμό 
τους, δεν μπορούν να δουν εύκολα τα άστρα, αλλά, 
κυρίως, βλέπουν θαμπά τη Σελήνη. 
«Παράξενα ζώα είναι οι άνθρωποι», σκέφτηκε ο 
Μον, που κάθε φορά που πέρναγε από πόλεις 
ανθρώπων μπερδευόταν ολοένα και περισσότερο. 
Δεν ήξερε άν έπρεπε να τους θαυμάζει ή να τους 
απεχθάνεται. Οι Άνθρωποι ήταν τα μόνα ζώα της 
Φύσης για τα οποία ένοιωθε κάτι τέτοιο. Τους 
θεωρούσε, μάλιστα, ζώα ατομιστικά, πράγμα που 
αυτή την εποχή τον σαγήνευε ιδιαίτερα. Είχαν 
πλούσια τροφή, τους το είχε πει και ο Ις, αλλά το 
έβλεπε και ο ίδιος από τα σκουπίδια που πετάνε 
στα ποτάμια.  
Ο Ις, βέβαια, τους είχε πει ότι σε ορισμένα 
ποτάμια, οι πρόγονοι είδαν ανθρώπους να 
πεθαίνουν από την πείνα, αλλά για τον Μον αυτό 
ήταν ασυμβίβαστο με τις εμπειρίες του. 
 «Τα παραμύθια της Ιστορίας», σκέφτηκε «Μας  
ζάλισαν με τις παιδικές ιστοριούλες. Απ έδώ και 
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πέρα ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω αυτός θα είναι ο 
κόσμος μου», έλεγε στον εαυτό του με έπαρση και 
απολυτότητα, που μόνο ένας νεοφώτιστος μπορεί 
να έχει. Καταλάβαινε, πάντως, ότι οι άνθρωποι 
ήταν υπερβολικοί στην τροφή τους. Το 
καταλάβαινε και από τα σκουπίδια αλλά και 
θωρώντας αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους. Στη 
Φύση ποτέ δεν είχε συναντήσει τόσο 
παραμορφωμένα ζώα από το λίπος. Στην αρχή 
νόμιζε ότι το γένος των ανθρώπων πάσχει από 
κάποια φοβερή ασθένεια. Αργότερα, όμως, είδε σε 
κάποιες παραπόταμιες ταβέρνες πλήθος ανθρώπων 
να τρώνε όλοι μαζί. Δεν του φαίνονταν να 
συμπεριφέρονται ως άρρωστοι. Εκείνη την ώρα, 
τουλάχιστον δε φάνηκαν να υποφέρουν. Σε 
ορισμένους, μάλιστα, είδε τη γνωστή λάμψη στα 
μάτια τους, όταν έβαζαν το φαγητό στο στόμα τους. 
Ήταν η λάμψη στα μάτια των χελιών, όταν 
πραγματοποιούν το Μεγάλο Ταξίδι. 
 Τότε ήταν, που ένοιωσε για πρώτη φορά απέχθεια 
και αηδία για το ανθρώπινο γένος. 
 Ο Μον εντυπωσιαζόταν ιδιαίτερα από την 
ικανότητα των ανθρώπων να κατασκευάζουν. Είχαν 
πανέμορφα σπίτια. Είχαν, βέβαια, και άσχημα 
σπίτια. Ωραία γεφύρια - άσχημα γεφύρια. Πριν, 
ακόμα και από τις κατασκευές ο Μον 
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εντυπωσιαζόταν με την ιδέα του ωραίου και του 
άσχημου.  
Στο βυθό, ειδικά στον ωκεανό, τέτοια σύγκριση δεν 
την είχε συναντήσει. Δεν μπορούσε να καταλάβει 
την έννοια του ωραίου στο ουράνιο τόξο. Η έννοια 
της αρμονίας, το πώς, δηλαδή, ενώνονται μεταξύ 
τους τα χρώματα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, 
ήταν γι αυτόν ασύλληπτη.  
Όταν είδε από μακρυα τα χρώματα μιας 
παραποταμιας πόλης, τότε συνειδητοποίησε την 
αρμονία, τότε ένοιωσε για πρώτη φορά αγαλλίαση 
κοιτάζοντας το ουράνιο τόξο. 
Ο Ις τους είχε μιλήσει αρκετές φορές για την 
Τέχνη. Τους είχε εξηγήσει ότι οι άνθρωποι την 
χρησιμοπούν για να απομακρύνουν τους φόβους 
και τη θλίψη, για να καλλιεργήσουν αλλά και για 
να μεταδώσουν τα συναισθήματα τους. 
 Ο Αντ, πνεύμα αντιδραστικό, όπως πάντα, του 
έλεγε ότι για κάτι τέτοιο χρειάζεται και η θρησκεία. 
Ο Ις, τότε,  του είχε απαντήσει ότι τέχνη και 
θρησκεία υπηρετούν τον ίδιο σκοπό αλλά όχι τα 
ίδια αφεντικά και σταμάτησε απότομα, γιατί 
έβλεπε πως οι λεπτοκέφαλοι δεν καταλάβαιναν τη 
συζήτηση.  
Τώρα καταλάβαινε ο Μον την έννοια του ωραίου. 
Τώρα καταλάβαινε το μεγαλείο του Ωκεανού, 
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βλέποντας το βρόμικο βυθό του ποταμού. Και όσο 
το καταλάβαινε, τόσο και απορουσε με τους 
ανθρώπους. 
«Και εμεις», σκεφτόταν, «στον ωκεανό δεν 
εκτιμούσαμε τη μουσική του ανέμου, τα χρώματα 
των φυκιών, τα άπειρα σχήματα των σύννεφων, τη 
λάμψη των άστρων. Όλα αυτά ήταν απλώς άνεμος, 
φύκια, σύννεφα, άστρα. Έγιναν πανέμορφα, όταν  
γνώρισαμε τον καύσωνα, το βυθό με τις 
αποχετεύσεις, το νέφος. Οι άνθρωποι, όμως, έχουν 
το προνόμιο να γνωρίζουν το ωραίο και το άσχημο 
συγχρόνως και παρόλα αυτά να προτιμούν να ζουν 
με το άσχημο. Μπορούν να ερμηνεύουν με τις 
γνώσεις τους, γιατί η αναλογία ενός Ναυτίλου είναι 
ωραία και αρμονική. Ξέρουν με μαθηματικές 
εξισώσεις τη σχέση που διέπει τους κύκλους στο 
κέλυφος ενός Ναυτίλου. Στην πραγματικότητα, 
όμως, δεν έτυχε να δουν ένα Ναυτίλο ζωντανό.  
Στη συνέχεια φτιάχνουν ποιήματα, μουσικές, 
εικόνες γαι να εξοστρακίσουν το άσχημο, που οι 
ίδιοι δημιουργησαν. 
 «Αυτό ακριβώς είναι η Τέχνη», είπε ο Μον, με την 
έπαρση και την αλαζονεία του χελιού που 
ανακαλύπτει το Δικό του Κόσμο.  
«Η Τέχνη είναι ένα αποσμητικό που καλύπτει τις 
βρομιες των ανθρώπων». 
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  Μετα από αρκετούς  μήνες  έτυχε να ακούσει ένα 
παράξενο, πρωτάκουστο τραγούδι. Το σκοτάδι ήταν 
βαθύ και δε διέκρινε με ακρίβεια από που ερχόταν 
η φωνή. Όταν πλησίασε στο βράχο διέκρινε μια 
μαυροφορεμένη γυναίκα να λέει τραγουδιστά ένα 
μακρόσυρτο, λυπητερό ποίημα.  
Εκλιπαρούσε  το βυθό να σκεπάσει με πέτρες το 
σώμα των αδικοχαμένων παιδιών της, εκλιπαρούσε 
τα φύκια να στολίσουν τον τάφο των παιδιών της, 
που πνίγηκαν στο ποτάμι. Τα χέρια και το 
πρόσωπο της γινόταν σκληρα σαν βράχια και 
καταριόταν το ρεύμα που της τα πήρε μακρυά. 
Ξαφνικά, το βλέμα της γινόταν ίδιο με την 
αστραπή και απειλουσε τα ψάρια, για να μη 
γευτουν τα βλαστάρια της, ενώ αμέσως μετά 
ικέτευε τη σελήνη να στεγνώξει το ποτάμι για να 
μπορέσει να βρεί τα νεκρά παιδιά της.  
 Ήταν αλλόκοτο ετούτο το ποίημα, δεν είχε μέσα 
του λογική και ο Μον δεν είχε εμπειρίες από 
μητρική αγάπη για να το καταλάβει. Το μόνο που 
κατάλαβε, όμως, με απόλυτη ακρίβεια, είναι ότι η 
Τέχνη δεν είναι, απλώς, ένα αποσμητικό. 
«Είναι λύτρωση η Τέχνη», σκέφτηκε «Λύτρωση και 
γι αυτόν που τη φτιάχνει και γι αυτόν που τη 
χρησιμοποιεί» 
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Ήταν αξιοθαύμαστοι, πάντως, οι άνθρωποι, γιατί 
μπορούσαν να πάρουν τα πάντα από τη φύση και 
να τους δώσουν τη μορφή που θέλουν. Έφτιαχναν 
μηχανές για να πλέουν πάνω αλλά και μέσα στη 
θάλασσα. Μηχανές που βοηθούσαν τους 
ανθρώπους να τρέχουν πιο γρηγορα από τα άλλα 
ζώα. Μηχανές που βοηθούσαν τους ανθρώπους να 
μιλάνε από μεγάλη απόσταση. Μηχανές που 
βοηθούσαν τους ανθρώπους να πετάνε.  Μηχανές 
για να φτιάχνουν πανύψηλα σπίτια. Μηχανές που 
έκαναν τη νύχτα μέρα, τον κρύο αέρα ζεστό και τον 
ζεστό κρύο. Μηχανές, μηχανές, μηχανές...  
Ήταν σαφέστατα περισσότερες οι μηχανές από τους 
ανθρώπους. Από μακρυα οι άνθρωποι 
φαινόντουσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα 
χωρίς την υπαρξη των μηχανών 
 Το Τρελόχελο, μάλιστα, θεωρούσε ότι στη στεριά 
ζει το γένος των μηχανών που έχει στη υπηρεσία 
του το γένος των ανθρώπων. Όταν όλοι τον 
κορόιδευαν για την αφέλεια του, αυτός φώναζε με 
την αθωότητα ενός τρελού  
«Ο Ις μας έλεγε ότι εξουσιάζει αυτός που κάνει 
συνεχώς το κακό, ενώ αυτός που το υπομένει 
εξουσιάζεται. Ε, λοιπόν, αυτοί που υπομένουν το 
κακό είναι οι άνθρωποι. Αυτοί υποφέρουν από το 
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θόρυβο των μηχανών, τα καυσαέρια, τα ανήλιαγα ή 
τα θερμοβόρα σπίτια, αυτοί υποφέρουν από τα 
μολυσμένα τρόφιμα, από τον ήλιο και το 
μολυσμένο αέρα» 
«Μα οι γνώσεις των ανθρώπων δημιούργησαν τις 
μηχανές», του έλεγαν περιπαιχτικά τα υπόλοιπα 
χέλια, όχι για να τον διδάξουν, αλλα για να 
συνεχίσει να λέει τις βλακείες του 
«Μα είσαστε τελείως τρελοι», τους έλεγε το 
τρελόχελο.  
«Σας φαίνονται ηλίθιοι οι άνθρωποι. Κάποιες φορές 
είναι δυνατόν, ελάχιστοι κακοί άνθρωποι, που 
έτυχε να αποκτήσουν γνώσεις, να τις 
χρησιμοποήσουν για όφελος δικό τους, 
ζημιώνοντας τους υπόλοιπους. Αυτό το βλέπουμε 
και σε μας, τα κιτρινόχελα. Μας οδηγεί η 
φιλοδοξία, να κάνουμε κάτι για να ξεχωρίσουμε 
από το κοπάδι ή η απληστία για το φαγητό και την 
εξουσία. Έτσι και οι άνθρωποι που έχουν γνώσεις, 
μπορεί να τις πωλούν για να ικανοποιηθεί η 
απληστία τους, σκοτώνοντας τα άλλα ζώα. Δεν το 
γνωρίζουν, άραγε, οι τρελάνθρωποι ότι μεγαλύτερο 
πράγμα και από το σύμπαν ολόκληρο είναι η 
απληστία;  
Πειτε μου, όμως, οι υπόλοιποι άνθρωποι, που δεν 
έχουν γνώσεις, για να φτιάξουν τις μηχανές, τι 
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κάνουν; Για τόσο ανόητους τους έχετε να βοηθούν 
τους άπληστους επιστήμονες με το να προκαλούν 
το δικό τους θάνατο; Δεν τους βλέπετε ότι 
αφιερώνουν όλη τους τη ζωή για να  αποκτήσουν 
τις μηχανές και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν  
ακόμα και αν γνωρίζουν ότι θανατώνουν τους 
ίδιους αλλά και το γένος που θα έρθει. 
Πείτε μου πού είδατε τέτοια ανοησία στο ζωικό 
βασίλειο; 
«Ε, και τότε γιατί το κάνουν;» τον ρώταγαν 
περιπαιχτικά τα κιτρινόχελα 
«Μα είναι απλό» απαντούσε με αφέλεια το 
τρελόχελο  «Οι κακομοίρηδες οι άνθρωποι δεν 
είναι τα αφεντικά. Δεν μπορεί να επιλέγουν την 
καταστροφή τους, οι φουκαράδες. Αφεντικά είναι 
αυτες οι μαγικές οι μηχανές και επιβάλλουν τη 
θέληση τους  στο δυστυχισμένο ανθρώπινο γένος». 
    Τα χέλια ξέσπασαν στα γέλια με τις 
ανθρωπολογικές αναλύσεις του τρελόχελου. Ο 
μόνος που τον πρόσεχε με σοβαρότητα ήταν ο Ις, ο 
οποίος είχε αποτραβηχτεί σε μία γωνία. 
«Όλο ανεξαιρέτως το ανθρώπινο γένος υποφέρει 
από απληστία», σκέφτηκε ο Ις, αλλά δε μίλησε, 
αφού κανένας δεν του είχε απευθύνει το λόγο. Είχε 
μήνες να μιλήσει, άλλωστε. «Η απληστία για δόξα, 
χρήμα και πρωτεία τύφλωσε και τους γνώστες, 
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αλλά τύφλωσε και τους χρήστες, γιατί επιθυμούσαν 
την εύκολη ζωή, δίχως Κανόνες και Ταξίδια. Η 
απληστία οδήγησε τους ανθρώπους να πιστέψουν 
ότι η ζωή τους είναι ο ωκεανός ολόκληρος. Δεν 
κατάλαβαν ότι η ζωή τους είναι ένα κύμα, μονάχα 
ένα κύμα από όλο τον ωκεανό, που πρεπει να 
μεταδώσει την ενέργειά του  στο επόμενο κύμα». 
   Αυτά σκεφτόταν ο  Ις και κοίταζε με παράπονο το 
κοπάδι. Ένα κοπάδι που δεν είχε και πολλά κοινά 
στοιχεία, πλέον. Παρά μόνο ότι είχαν αποκτήσει 
όλοι, συγχόνως, το κίτρινο χρώμα. Έγκατέλειψαν 
οριστικά το διάφανο των λεπτοκέφαλων. Μόνο οι 
τρελοί ή οι φοβισμένοι μίλαγαν πια για τους 
Κανόνες. Οι υπόλοιποι ζούσαν απομονωμένοι, 
αναζητώντας να βρει ο καθένας το δικό του δρόμο 
για να ολοκληρώσει το ταξίδι. Κανένας δε μιλούσε 
στον Ις. Κανένας δε ζητούσε τη συμβολή του. 
Θεωρούσαν ότι οι γνώσεις του ειναι ανεπίκαιρες. 
Προτιμούσαν να χαχανίζουν και να περνάνε  την 
ώρα τους με το Τρελόχελο. 
Ορισμένοι ήταν ακόμα πιο επικίνδυνοι απέναντί 
του. Θεωρούσαν ότι ο Ις είναι το Μουσείο του 
κοπαδιού και όχι ο συνταξιδιώτης τους. Οι Κανόνες 
ήταν γι αυτούς παραμύθια του παρελθόντος. 
Ξύπναγε όποτε ήθελε ο καθένας, έτρωγε ό,τι ήθελε 
ο καθένας, έπαιρνε όποια κατεύθυνση ήθελε ο 
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καθένας.  Μόνο κάθε φορά που δυνάμωνε το 
ρεύμα το κάθε χέλι, από ένστικτο, ερχόταν κοντά 
στο άλλο.  
«Τουλάχιστον τα ένστικτα λειτουργούν ακόμα και 
ελπίζω να λειτουργήσουν, τουλάχιστον στους 
μισούς απ΄αυτούς, την ώρα που θα τους καλέσει η 
Φύση τους» σκέφτηκε ο Ις και κοίταγε σιωπηλά 
αυτό που κάποτε ήταν το κοπάδι του. 
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Κεφάλαιο VΙ 
 
 
  Ήθελε μία ώρα, περίπου, για να ξημερώσει. 
Πεντακόσα κατάκοπα κιτρινόχελα έφτασαν για 
πρώτη φορά στα νερά της λίμνης, που σχημάτιζε ο 
ποταμός. Αντιμετώπισαν ένα από τα ισχυρότερα 
ρεύματα που είχαν συναντήσει ποτέ στη ζωή τους. 
Είχαν χάσει πέντε συνταξιδιώτες  που κανένας δεν 
ήξερε, με ακρίβεια, πώς τους έλεγαν. Ίσως να 
πρόδωσαν, ίσως να χάθηκαν, ίσως να έπεσαν στις 
παγίδες των ανθρώπων. 
Τώρα που ηρέμησαν τα νερά, τα ίσως κούραζαν 
υπερβολικά τα χέλια. Τα γιατί τους προκαλούσαν 
αηδία. Το μόνο που τους χαλάρωνε και τους 
ευχαριστούσε ήταν το τρελόχελο. 
   Η λίμνη δεν ήταν πολύ μεγάλη, είχε, όμως, 
πεντακάθαρα νερά και αυτό τους έδινε  ιδιαίτερη 
χαρά. Δήλωνε ότι  δεν κατοικούσαν πολλοί 
άνθρωποι εκεί τριγύρω. Θα μπορούσαν να ζήσουν 
για λίγο μακρυά απ΄τους Βρομιάρηδες, έτσι είχε 
βαφτίσει το Τρελόχελο τους ανθρώπους. Και αν και 
υποκρίνονταν ότι δεν έδιναν σημασία σε ένα 
τρελόχελο, όμως επαναλάμβαναν οτιδήποτε έλεγε. 
Τελευταία, είχαν μεγάλη επιτυχία τα αστεία του 
Τρελόχελου.  
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Για πρώτη φορά στη ζωή τους θα είχαν την 
ευκαιρία να συνυπάρξουν με άλλα χέλια 
μεγαλύτερης ηλικίας. Στη λίμνη υπήρχαν χέλια 
που είχαν εγκατασταθεί την περασμένη ή την 
προπερασμένη χρονιά και έμοιαζαν να γνωρίζουν 
καλά τα κατατόπια. 
Αφού ξεκουράστηκαν για λίγο, τα χέλια έψαξαν να 
βρουν τροφή και ένα μέρος για να θαφτούν, γιατί ο 
Αυγερινός δήλωνε ότι η Αυγή δεν ήταν μακρυά.  
Τα  πράγματα, όμως, δεν ήταν απλά. Η τροφή στη 
λίμνη ήταν λιγοστή. Τα ψάρια άλλων οικογενειων 
άφθονα και οι ηλικιωμένοι, έτσι αποκαλούσαν τα 
χέλια μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είχαν καμία 
διάθεση να συνεργαστούν με τους νέους. Όπου και 
αν πλησίασαν τα  νέα χέλια βρήκαν τους 
ηλικιωμένους να θεωρούν αυτονόητο δικαίωμά 
τους τον έλεγχο της περιοχής. Ειχαν στην κατοχή 
τους τις πιο εύφορες περιοχές ή ήξεραν τα 
καλύτερα σημεία για να θάβονται την ημέρα. 
Ήξεραν, δηλαδή, που ο βυθός είναι μαλακός, ποιο 
σημείο το βλέπει λιγότερο ο ήλιος, ποιο σημείο 
είναι δύσβατο για τους ψαράδες. Αυτά τα σημεία, 
περιοχές τ΄ αποκαλούσαν, θεωρούσαν ότι τους 
ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα. Οι περισσότεροι, 
μάλιστα, όριζαν δύο - τρεις περιοχές ή και 
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περισσότερες και αλίμονο σε όποιο χέλι, νεο ή 
παλιό, τολμούσε να πλησιάσει.  
«Η κατάληξη της ατομικής ζωής» σκέφτηκε ο Ις, 
που πεινούσε υπερβολικά. Εκτός από τη μνήμη 
των προγόνων κουβαλούσε και ένα στομάχι που 
έπρεπε να γεμίσει. «Η κατάληξη των ακίνδυνων 
νερών. Όσο πιο ήρεμα και ακίνδυνα νερά έβρισκαν 
τα χέλια τόσο περισσότερο κινδύνευαν από τον ίδιο 
τους τον εαυτό». 
  Εκείνο που ενόχλησε υπερβολικά ήταν ο 
χαρακτήρας των ηλικιωμένων. Κοίταγαν δύσθυμα 
και καχύποπτα τα χέλια. Δεν ενδιαφέρθηκαν να 
τους μιλήσουν, να τους ρωτήσουν για το Ταξίδι 
τους στα ποτάμια ή τον ωκεανό, να τους δώσουν 
στοιχειώδεις πληροφορίες για την πρώτη ώρα, 
μέχρι να ξημερώσει. Δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου 
για το ότι τα χέλια ήταν ξεθεωμένα και πεινασμένα.  
Τους δέχτηκαν στη λίμνη, γιατί ήξεραν ότι δεν 
μπορούσαν να τους διώξουν, αφού ήταν γραμμένο 
στη μνήμη τους να οδηγηθούν εκεί. Τους κοίταγαν, 
όμως, με μία παράξενη ψευδαίσθηση 
ανωτερότητας, σαν να θεωρούσαν τα νέα χέλια 
ανίκανα να πράξουν το κάθε τι, ανίκανα να 
προτείνουν κάτι, ανίκανα να ορίσουν μία δική τους 
περιοχή. Θα έλεγε κανείς ότι τους ευχαριστούσε 
ιδιαίτερα να βλέπουν τα νέα χέλια πεινασμένα και 
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κουρασμένα με ένα κενό βλέμα στα μάτια, που να 
δηλώνει την απόγνωσή τους. Ναι, σίγουρα, ήθελαν 
να ταυτίσουν τους νέους με αυτή την εικόνα. 
Τα νέα χέλια βρήκαν λιγοστό και κακής ποιότητας 
φαγητό, βρήκαν ένα πετρώδη και ξερό τόπο για να 
θαφτουν και πήγαν να κοιμηθούν, πριν ακόμα 
ξημερώσει. Εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκαν ό ένας 
πολύ κοντά στον άλλον, σχεδόν αγγαλιασμένοι. 
Όχι, γιατί δεν υπήρχε χώρος στις πέτρες, αλλά το 
νέο περιβάλλον τους φόβιζε υπερβολικά. Κάποιος 
πρότεινε να συμβουλευτούν τον Ις, αλλά ήταν τόσο 
κουρασμένοι που προτίμησαν να κοιμηθούν.  
  Τις επόμενες νύχτες τα νέα χέλια ξύπνουσαν 
ακόμα πιο πεινασμένα. Οι ηλικιωμένοι, όμως, 
γνώριζαν τα σημεία που υπάρχει νέα και άφθονη 
τροφή και την προλάβαιναν αυτοί, αφήνοντας 
νηστικούς τους νέους. Σαν να μην έφτανε αυτό, 
άκουγαν κάτι μισόλογα ότι, δηλαδή, οι νέοι δεν 
αποδίδουν Σεβασμό στους μεγαλύτερους, βιάζονται 
να εξασφαλιστούν, τα θέλουν όλα σε μια νύχτα, δεν 
καταλαβαίνουν τη διαδοχή.  
Κάποιοι άλλοι ερμήνευαν κατά το συμφέρον τους 
τους Φυσικούς Κανόνες και αποφαίνονταν ότι η 
συμπεριφορά τους είναι σύμφωνη με τους 
Φυσικούς Κανόνες, ενώ οι νέοι πράττουν ακριβώς 
το αντίθετο.  
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Η κατηγορία που έκανε όλους τους ηλικιωμένους 
να τρομοκρατούνται και να συσπειρώνονται ήταν: 
«Φτάσανε μέχρι στο σημείο να προσεύχονται να 
πέσουμε στα χέρια των ψαράδων, τα τέρατα, για να 
ελευθερωθούν οι περιοχές».  
  Κάποιοι άλλοι ζήλευαν, κατα βάθος, τους νέους 
για την άοκνη διάθεσή τους και τη σωματική τους 
ευρωστία, και εκδήλωναν το φθόνο τους. «Μα τι τα 
θέλουν αυτά τα μεγάλα άλματα; Δεν ξέρουν ότι 
τραβάνε την προσοχή των ψαράδων;»  
Η ανικανότητα είναι τα ξύλα στη φωτιά του 
φθόνου.  
«Κοιτάτε, κοιτάτε πώς κολυμπάνε! Έλεγαν κάποιοι 
ηλικιωμένοι. Δεν προσέχουν, δε σέβονται, δεν 
γνωρίζουν να ζούν με τη φύση και απαιτούν, 
απαιτούν, απαιτούν..». 
Γρήγορα ξεχνάνε, γρήγορα μιλάνε, αργά, πολύ 
αργά σκέφτονται   ορισμένοι  ηλικιωμένοι. 
   Πάντως, όλη αυτή η κατάσταση είχε ενώσει και 
πάλι το κοπάδι. Τώρα δε φοβόντουσαν, όπως την 
πρώτη νύχτα. Τώρα το άγνωστο έγινε γνωστό και 
έσβησε το φόβο. Γι αυτό κανένας δεν πλησίασε, 
και πάλι, τον Ις. Τώρα επικρατούσε η αγανάκτηση 
και η οργή και η αναδιανομή του πλούτου ήταν, 
τώρα, το νέο σύνθημα. 
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 «Ο βυθός της λίμνης ανήκει σε όλους», φώναζαν 
και ξαναφώναζαν τα νέα χέλια. 
 «Δεν μπορούν οι ηλικιωμένοι να περιχαρακώνουν 
αυτό που η Φύση χάρισε σε όλους ανεξαιρέτως», 
φώναζε ο Μον. 
 Ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει μεγάλη φασαρία 
στη λίμνη. Άλλωστε, οι νέοι δεν τα κατάφερναν στη 
γλώσσα. Τα κατάφερναν, όμως, στα δόντια. 
Η αφορμή δόθηκε από τον Μον. Είχε καταλάβει 
μία ωραία περιοχή με μαλακό και λασπώδη βυθό 
και δεν έφευγε παρά τις απειλές του ιδιοκτήτη. Ο 
ιδιοκτήτης ήταν ένα δύστροπο χέλι που είχε ζήσει 
τόσο ανήθικα και είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ 
από τους Φυσικούς Κανόνες που θα έπαιρνες όρκο 
ότι θα προδώσει και δε θα πραγματοποιήσει το 
Μεγάλο Ταξίδι της επιστροφής.  
Ο Μον δε μετακινόταν από τον χώρο που είχε 
καταλάβει και θεωρούσε παράλογο να έχει, ο 
ηλικιωμένος, πέντε διαφορετικές περιοχές για να 
θάβεται, τη στιγμή που  όλα τα νέα χέλια 
κοιμόνταν στις πέτρες. 
 «Άλλωστε», έλεγε, με δυνατή και αποφασιστική 
φωνή, «αυτή η περιοχή, όπως και πολλές άλλες 
ανήκαν στα αργυρόχελα, που έφυγαν πριν λίγους 
μήνες, για το Μεγάλο Ταξίδι της επιστροφής. Με 
ποιο δικαίωμα την απέκτησε ο ηλικιωμένος; 



 

24grammata.com 
  

129 

129

Σαφέστατα, δεν είναι αποτέλεσμα του μόχθου του 
και των ικανοτήτων του. Είναι αποτέλεσμα της 
τύχης και της συγκυρίας. Απλώς έτυχε να βρεθεί 
στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. 
Εκατομμύρια άλλα χέλια που βρίσκονται λίγο πιο 
πέρα, ή πέρασαν λίγο αργότερα, γιατί να μην 
χαρούν αυτή την περιοχή; Όλοι έχουμε δικαίωμα 
στο βυθό της λίμνης, αφού όλοι κάναμε το ίδιο 
Ταξίδι, για να φτάσουμε μέχρι εδώ». 
«Μα  εσένα σε ενοχλεί η ιδιοκτησία ή η απληστία;» 
είπε ο Μπαρμπ, ένας ηλικιωμένος, που είχε βαθιά 
πίστη στους Φυσικούς Κανόνες. Οι ηλικιωμένοι, 
όπως και οι νέοι, δεν κουβαλούσαν όλοι το ίδιο 
μυαλό. 
Ο Μον δεν ήξερε τι να απαντήσει. Δεν αρνιόταν την 
ιδιοκτησία,  πολεμούσε την απληστία των άλλων, 
όχι γιατί την απέρριπτε συνειδητά, αλλά γιατί ήταν 
ο μόνος τρόπος, για να τακτοποιήσει τον εαυτό του.  
Παρόλα αυτά προτίμησε να πει ψέματα, δεν 
μπορούσε να προδώσει τα νέα χέλια που 
στριμώχνονταν δίπλα του και τον ανακήρυσσαν, 
σιωπηλά, αρχηγό τους. 
«Μα τόσο δύσκολο είναι να καταλάβετε ότι το ένα 
γεννά το άλλο», φώναξε ο Μον. 
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«Δηλαδή, αν θα είχε το καθένα χέλι, νέο ή 
ηλικιωμένο, το δικό του χώρο θα σε ενοχλούσε 
ιδιαίτερα;» 
Τα νεαρά χέλια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. 
Καταλάβαιναν πού ήθελε να καταλήξει ο Μπαρμπ. 
Τα νεαρά χέλια δεν ήξεραν τι να πούν. Ο Μον 
έψαχνε για μια απάντηση, αλλά δεν την έβρισκε 
και γι αυτό ούρλιαξε το σύνθημα:  
«Ο βυθός ανήκει σε όλους». 
 Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζουν τα 
συνθήματα. 
«Μα, εδώ δε συζητάμε για το βυθό, αλλά για το πως 
θα μοιραστούν οι καλές περιοχές του βυθού. 
Χρειάζεται κάποιο κριτήριο» 
«Τα κριτήρια τα ορίζει πάντα το κατεστημένο. Και 
το κατεστημένο είστε εσείς», είπε ο Μον, 
παίρνοντας θάρρος, επειδή πιάστηκε από κάπου. 
«Έχεις δίκιο. Και μη νομίζεις ότι συμφωνώ με αυτή 
την πρόστυχη κατάσταση. Εγω, το ξέρετε όλοι, 
διαθέτω μόνο μία περιοχή. Και όποιος έχει 
ανάγκη, ευχαρίστως τον φιλοξενώ. Και για μένα 
είναι αδιανόητο να έχει κάποιος πέντε περιοχές 
ακόμα και αν όλοι διαθέτουν από μία. Οι πέντε 
περιοχές είναι προσβολή στους Φυσικούς Κανόνες. 
Προσβάλλουν το Μέτρο. Παρουσιάζουν ένα 
χαρακτήρα άπληστο και άρα σκοτεινό. 
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Αποδεικνύουν ότι το Ταξίδι δεν τους δίδαξε τίποτα 
απολύτως. Σκοπός του  ταξιδιού είναι να ορίζεις 
πολλά και να κατέχεις λίγα.  
«Άρα, είσαι μαζί μας», είπε με έπαρση ο Μον 
θεωρώντας ότι είχε πείσει τον Μπαρμπ. 
«Είμαι και μαζί σας. Αλλά δεν έχω καταλάβει 
ακόμα πως είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να 
μοιράσουμε πενήντα περιοχές  της λίμνης, όταν τα 
χέλια είναι εκατον πενήντα. Αυτό  είναι, χιλιάδες  
χρόνια τώρα, το περίφημο οικονομικό πρόβλημα. 
Για να επιλύσουν αυτό, κυρίως, το πρόβλημα 
γεννήθηκαν όλες οι θεωρίες, οι θρησκείες, οι 
Κανόνες που ορίζουν τη ζωή των ζώων. Γιατί, αν τα 
χέλια ηταν πενήντα και οι θέσεις εκατόν πενήντα, 
τότε θα είχαν δημιουργηθεί οι προυποθέσεις για 
ένα επίγειο παράδεισο. Αν και φοβάμαι ότι, ακόμα 
και τότε, τα χέλια δε θα ζούσαν ειρηνικά. 
Τότε, ο Ουτ φώναξε ότι η μόνη λύση είναι η 
κοινοκτημοσύνη. Τα υπόλοιπα χέλια γύρισαν και 
τον κοίταξαν με αγριότητα. Και οι ίδιοι θεωρούσαν 
ότι το να ανήκουν όλα σε όλους  ήταν μία ουτοπία. 
Και αυτοί δεν ήταν, πλέον, λεπτοκέφαλοι για να 
πιστεύουν σε ουτοπίες. Αυτοί ήθελαν, απλώς, να 
βολευτούν. 
«Η κοινοκτημοσύνη», είπε ο Μπαρμπ «δινει  
απάντηση σε ποιον ανήκουν οι περιοχές αλλά όχι 
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πως θα μοιραστούν. Γιατί τι θα γίνει αν κάποια 
χρονια τα χέλια ειναι πεντακόσια και οι θέσεις 
πενήντα; Θα πάρει ο καθένας από τόσο λίγο που δε 
θα του είναι αρκετό να επιβιώσει ή θα 
δημιουργηθεί μία επιτροπή χελιών με χρέος να 
βάλει κάποια κριτήρια για τη διανομή. Και τότε 
γνωρίζουμε καλά ότι τα χέλια δεν μπορούν να 
αντισταθούν στον εγωισμό, την εμπάθεια, τη 
διάθεση επιβολής, την απληστία. Ο μόνος τρόπος 
για να επιβληθεί η διανομή, με τέτοιες 
προυποθέσεις, θα είναι η βία. 
«Μα η βία είναι μέρος της ζωής μας, έτσι και 
αλλοιώς», είπε ο Μον «θυμίσου τα ψάρια στον 
ωκεανό ή τους ψαράδες» 
«Βία δεν είναι η απειλή των μεγάλων ψαριών στον 
ωκεανό, ούτε καν η απειλή του ψαρά στον ποταμό 
ή τη λίμνη. Και οι δύο προσπαθούν να 
εκπληρώσουν φυσικά ένστικτα και ανάγκες. Βία 
είναι να επιβάλεις την ισχύ σου για να 
ικανοποιηθεί η θέλησή σου, αυτό που ο ίδιος 
αποφάσισες ότι είναι σωστό. Η επιτροπή της 
κοινοκτημοσύνης θα διάλεγε για τον εαυτό της τις 
καλύτερες περιοχές και θα επέβαλλε στους άλλους 
τη βία και την αυθαιρεσία» 
«Και το να έχουν αυτά τα χέλια πέντε περιοχές δεν 
είναι βία; Δεν επιβάλουν τη θέλησή τους για να 
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ικανοποιηθεί η απληστία τους;» ρώτησε με πείσμα 
ο Μον. 
«Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Όχι απλώς είναι βία, 
αλλά είναι η πιο επαίσχυντη μορφή βίας, γιατί 
έχουν το θράσος να τη βαφτίσουν και ως ελεύθερη 
επιλογή.  Το δικαίωμα επιλογής το είχαν όσοι κατα 
τύχη βρέθηκαν εδώ την ώρα που άδειαζαν οι 
θέσεις. Γιατί σε εσάς δεν έδωσαν ούτε καν το 
δικαίωμα να εκφράσετε την επιλογή σας. Και το 
χειρότερο από όλα είναι ότι προσπαθούν να 
επιβάλουν αυτή τη ξεδιάντροπη μορφή βίας ως 
πράξη Φυσική, σύμφωνοι με τους Φυσικούς 
Κανόνες. Για τους Φυσικούς Κανόνες μιλάνε για 
ώρες μόνο όσοι, κατα βαθος, δεν τους τηρούν. 
Γιατί όσοι τους τηρούν στην πράξη, δεν έχουν 
ανάγκη από τα λόγια. Προσάρμοσαν ακόμα και 
την έννοια του Σεβασμού, της Παράδοσης, της 
Λογικής. Το άδικο πρέπει πάντα να το στηρίζεις με 
λόγια μεγάλα για να μην πέσει. Το  δίκαιο στέκεται 
από μόνο του». 
    Τώρα άρχισαν να διαμαρτύρονται και να 
σιγοψιθυρίζουν οι ηλικιωμένοι. Ποτέ δεν είχαν δει 
με καλό μάτι αυτό τον θεωρητικό ολιγαρκη 
γέροντα. Θεωρούσαν ηλιθιότητα το γεγονός  ότι 
αδιαφορούσε για τις ελεύθερες περιοχές, όταν 
έφευγαν, τα αργυρόχελα για την Επιστροφή ή όταν 
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έπεφταν στα χέρια των ψαράδων. Τον θεωρούσαν, 
όμως, ένα άκακο, αγαθό ηλικωμένο, που του άρεσε 
να χάνει το χρόνο του σκεπτόμενος. Τώρα, όμως, 
πως τολμούσε να κρίνει τη ζωή τους αυτός ο 
άχρηστος, ο αποτυχημένος; Απο την πλευρά των 
ηλικιωμένων φώναξε με έπαρση κάποιος:  
«Ξέρεις ποιος είμαι εγω, ρε αποτυχημένε;» και ο 
Μπαρμπ με γαλήνη και πραότητα του απάντησε: 
 «Ένα μελλοθάνατο χέλι είσαι. Τίποτα παρα πάνω, 
τίποτα λιγότερο». 
Μετά από αυτή την απάντηση η κατάσταση 
χειροτέρεψε. Οι ηλικιωμένοι είχαν οργιστεί και 
ήθελαν  να κινήσουν εχθρικά εναντίον του 
Μπαρμπ, αλλά και εναντίον των νέων που είχαν 
συσπειρωθεί γύρω από τον Μον. Τα δύο εχθρικά 
στρατόπεδα μετρούσαν τις δυνάμεις τους, ενώ, στη 
μέση ο Μπαρμπ, προσπαθούσε να τους 
συμφιλιώσει, αν και μόνο το αντίθετο είχε 
καταφέρει. Οι ηλικιωμένοι φώναζαν αλλά δεν 
έκαναν ένα βήμα εμπρός. Ήξεραν ότι οι νέοι είχαν 
καλύτερη σωματική κατάσταση και η νίκη τους, αν 
υπήρχε, θα είχε πολύ μεγάλο κόστος. 
«Καλές οι θεωρίες αλλά εμείς πάλι στις πέτρες θα 
κοιμηθούμε», είπε   ο Μον, κοιτάζοντας με οργή 
τους ηλικιωμένους 
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«Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι, έτσι όπως είμαστε 
στη λίμνη, ακόμα και αν κάθε λασπώδη περιοχή 
δοθεί σε τέσσερα διαφορετικά χέλια και πάλι θα 
μείνουν χέλια που θα κοιμηθούν στις πέτρες» 
απάντησε με γαλήνη ο Μπαρμπ 
«Ε, τότε φταίνε οι Φυσικοί Κανόνες και το Μεγάλο 
Ταξίδι που μας έφερε εδώ, σε αυτή τη λίμνη που 
δεν μπορεί να μας ζήσει» 
«Ακριβώς το αντίθετο. Αν κάποιος φταίει, είναι το 
γεγονός ότι απομακρυνθήκαμε από τους Φυσικούς 
Κανόνες. Οι Φυσικοί Κανόνες, όμως, δεν είναι η 
αλήθεια. Είναι, απλά, μία προτεινόμενη διαδρομή  
για να ανακαλύψει κάποιος την αλήθεια. Αν 
σήμερα χρησιμοποιήσετε βία, απαντώντας στη 
δική τους υπάρχουσα βία, μπορείτε και να έχετε 
κάποια αποτελέσματα. Αλλά για να τα διατηρήσετε 
θα πρέπει να ασκείτε πάντα τη βία, στον εαυτό  σας 
και τους άλλους. Αυτό είναι το κακό με τις 
επαναστάσεις. Δεν κατακτώνται αλλά επιβάλλονται. 
Ακόμα και ο νικητής είναι έρμαιο στην αυθαιρεσία 
όσων μπορούν να ελέγχουν την ισχύ. 
Η μόνη πραγματική επανάσταση είναι αυτή που 
γίνεται μέσα μας. Η Μεγάλη Αλλαγή. Αυτή που 
περιορίζει όλα τα βίαια ένστικτα και μας 
απελευθερώνει. Αυτη που περιορίζει τον εγωισμό, 
την υπεροψία, τη διάθεση για διάκριση και 
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επιβολή στους άλλους, την απληστία και το φθόνο. 
Αν δεν υπήρχαν αυτά η διανομή του πλούτου θα 
ήταν μία εύκολη υπόθεση και δε θα είχαμε 
ανάγκη από νόμους και κανόνες για να μας 
κατευθύνουν. 
Η αναρχία, η πραγματική αναρχία, εκείνη που δε 
δέχεται τη λογική και τους κανόνες για να ζήσεις 
στα ήσυχα νερά της λίμνης είναι η Αγάπη. Ο 
Σεβασμός, δηλαδή, και η Αλληλεγγύη προς όλα τα 
ζώα της φύσης. 
Αγαπάτε και κάνετε ό,τι θέλετε. Σίγουρα κάνετε το 
σωστό.  
Σεβαστήτε τον εαυτό σας και την ιδιαιτερότητα του 
άλλου.  
Σταθήτε κοντά του, ακόμα και αν ξέρετε ότι δε θα 
τον σώσετε από τα προβλήματα του.  
Αρκεστήτε στο λίγο και αν χρειαστεί μοιραστήτε το 
με αυτόν που το έχει ανάγκη.  
Γνωρίστε τον εαυτό σας και φωτίστε τα πολλά 
σκοτάδια που κρύβετε μέσα σας.  
Όταν αγαπάς δεν αδικείς, δεν επιβάλεσαι, δε 
φθονείς, δε νοιώθεις ευτυχία το να γελά μονάχα 
ένας.  
 Γεννηθήκαμε για να αγαπάμε. Αυτό είναι το Ταξίδι 
μας και αυτό προσπαθούσαν να πουν οι Φυσικοί 
Κανόνες στους μικρούς λεπτοκέφαλους.  
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Κάθε μέρα ξεχωριστά είναι ένα Μεγάλο  Ταξίδι στη 
ζωή μας. Οι Κανόνες θα φωτισουν το δρόμο μας, 
αλλά μονάχοι μας θα ταξιδέψουμε, με όποιον 
τρόπο θέλουμε, αυτό το δρόμο. Αρκει να 
Ταξιδέψουμε» 
«Γεροντικό παραλήρημα» ούρλιαξαν και τα δύο 
στρατόπεδα. Πόσο εύκολα τα όντα συμφωνούν, 
όταν πρέπει να κάνουν το κακό; Και χωρίς να 
περιμένουν κίνησαν οι ηλικιωμένοι να διώξουν 
τους νέους από  τις περιοχές που στο μεταξύ είχαν 
καταλάβει.  
Οι ηλικιωμένοι είχαν μεγαλύτερο όγκο και βάρος 
οι νέοι, όμως, είχαν καλύτερη φυσική κατάσταση.  
Σπρωχνόντουσαν για ώρες. Οι μεν αγωνίζονταν για 
να διατηρήσουν «τους κόπους μιας ζωής», οι δε για 
να γλυτώσουν από τις πέτρες. Ποιο ήταν 
ισχυρότερο κίνητρο κανείς ποτέ δε θα το μάθει, 
πάντως είχαν αναστατώσει όχι μόνο το βυθό, αλλά 
και την επιφάνεια της λίμνης. Χιλιάδες χέλια 
αναπηδούσαν στο κέντρο της λίμνης, ενώ η 
αναταραγμένη άμμος είχε σχηματίσει μια τεράστια 
κοιλίδα, που θόλωνε την ορατότητα των χελιών, 
αλλά συγχρόνως τράβαγε την προσοχή των 
ψαράδων από την ακτή. Δεν γνώριζαν φαίνεται πως 
ό,τι σου κλείνει τα μάτια και τα αυτιά είναι 
μαγνήτης του εχθρού.  
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   Το μεγάλο κακό δεν άργησε να έρθει. Το κακό, 
άλλωστε, σε αντίθεση με το καλό, ποτέ δεν αργεί. 
Δεκάδες  ψαράδες με βάρκες και τα ειδικά δίχτυα 
τους, πλησίασαν κοπηλατώντας ήρεμα, για να μην 
ακουστούν. 
Σε μισή ωρα είχαν κιόλας τελειώσει. Ορισμένοι 
ψαραδες για πρώτη φορά έβλεπαν τόσα πολλά 
ψάρια στη βάρκα τους. Ήταν η πιο εύκολη και η 
πιο πλούσια ψαριά της τελευταίας δεκαετίας, έλεγε 
περήφανος ένας ψαράς και ευχαριστούσε το Θεό 
για το δώρο που του έστειλε.  
Ποιόν να πρωτοακούσει και αυτός ο θεός!! 
Οι ψαράδες τραγουδούσαν και τακτοποιούσαν το 
φρέσκο ψάρι στις ψαροκασέλες. Αριστερά τα μικρά 
χέλια, δεξιά τα μεγαλύτερα.  
Τριάντα κασέλες μικρά και τριάντα κασέλες 
μεγάλα χέλια θα έφταναν τα ξημερώματα στην 
αγορά. 
    Στο βυθό επικρατούσε θρήνος και απόγνωση. Η 
καταστροφή ήταν τεράστια. Πάνω από τα μισά 
χέλια της λίμνης είχαν εξαφανιστεί σε μισή ώρα. 
Τα χέλια, μικρά και μεγάλα κοίταγαν ολόγυρα και 
δεν τολμούσαν να αρθρώσουν λέξη. Κανένας δεν 
είπε τίποτα εκείνο το βράδυ. Οι ηλικιωμένοι δεν 
κατηγόρησαν τους νέους, αλλά ούτε και οι νέοι 
τους ηλικιωμένους. Για πρώτη φορά τα χέλια 
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κοιταχτηκαν στα μάτια ως χέλια προς χέλια. 
Εκείνη τη νύχτα οι νέοι αποτραβήχτηκαν 
αδιαμαρτύρητα στις πέτρες και οι ηλικιωμένοι στις 
περιοχές τους.  
  Στο κέντρο του βυθού της λίμνης κείτοταν νεκρός 
ένας ηλικιωμένος. Ήταν ο Μπαρμπ. Είχε πεθάνει 
από ασφυξία, από τα σώματα των αδελφων του. 
Τουλάχιστον αυτός είχε γλύτωσει από τους 
ψαράδες. 
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Τις επόμενες νύχτες τα πράγματα άλλαξαν. Τα 
νεαρά χέλια πήραν τις αμμώδεις περιοχές που 
είχαν μείνει ακατοίκητες. Είχαν, μάλιστα, 
περισσέψει αρκετές, όταν τακτοποιήθηκαν όλοι 
ανεξαιρέτως και ορισμένοι έπαιρναν περισσότερες 
από μία. Ο Μον, για παράδειγμα, διέθετε 
τέσσερεις. Είχε, πλέον, αντικαταστήσει το θάρρος 
με το θράσος. 
  Το θράσος του και η υποκρισία του φάνηκε 
ακόμα πιο καθαρά τους επόμενους μήνες. Είχαν 
έρθει στη λίμνη συνομίληκά του  χέλια, που είχαν 
κάνει μαζί του το ταξίδι του ωκεανού. Ήταν 
κατάκοπα και απελπισμένα. Δεν είχαν βρεί τη 
λίμνη που ήταν γραμμένη στο ένστικτο τους. Οι 
Βρομιάρηδες την είχαν αποξηράνει και είχαν 
μετασχηματίσει τον βυθό της σε καλλιεργήσιμη 
έκταση.  
Τα χέλια αυτά είχαν μία μόνιμη θλίψη στα μάτια 
τους. Επειδή κάποια άλλα ζώα το αποφάσισαν,  
ηταν καταδικασμένα να ζουν δίχως πατρίδα, δίχως 
δικαιώματα, δίχως την ασφάλεια που σου προκαλεί 
η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου. 
 Ήταν πρόσφυγες, ήταν ζωές ανώνυμες. Σύννεφα 
περαστικά που ταξιδεύουν πάντα νύχτα. 
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Είχαν επισκεφτεί και άλλη μία λίμνη και τους 
είχαν διώξει και απ΄εκεί. Ενστικτωδώς ήξεραν ότι 
καθ΄ όλη την παραμονή τους στις λίμνες θα 
έπρεπε να φεύγουν, να φεύγουν, να φεύγουν. 
 Ίσως για αυτό να έμεναν τόσο πιστοί στο Μεγάλο 
Ταξίδι της επιστροφής. Γιατί τότε θα ήξεραν που 
καταλήγει το  Ταξίδι τους. Ίσως γι αυτό να ήταν τα 
μόνα χέλια που επαναλάμβαναν με τόση ευλάβεια 
τους  Φυσικούς Κανόνες και λάτρευαν, ακόμα, με 
τόση αγνότητα τη Σελήνη.  
Εκτός από τη θλίψη στα μάτια τους, αυτό μάλλον 
θα παρέμενε ανίατο, οι πρόσφυγες ήταν κατάκοποι 
και πεινασμένοι και αυτό θα μπορούσαν να το 
επιλύσουν τα αδέλφια τους. 
Τα αδέλφια τους, όμως, δεν είχαν καμία διάθεση 
να μοιραστούν τίποτα και με κανένα. Τους 
πρωτοσυνάντησε ο Μον και χωρίς να ντραπεί, αλλά 
και χωρίς να το συζητήσει με τα υπόλοιπα χέλια 
της λίμνης, τους διέταξε να φύγουν αμέσως από τη 
λίμνη Του. 
 Οι πρόσφυγες δεν υπάκουσαν περιμένοντας να 
ακούσουν την απάντηση  και απ΄όλα τα χέλια της 
λίμνης. Ηλπιζαν, ακόμα, στην ευαισθησία των 
χελιών που κάποτε ανήκαν στο ίδιο κοπάδι. 
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Οι συζητήσεις δεν είχαν τελειωμό. Ο Μον είχε γίνει 
το κέντρο των συζητήσεων. Μίλαγε αστάματητα με 
τους πάντες. 
 Τελευταία, όμως, φαινόταν οργισμένος και 
ανένδοτος. 
Αυτό που τον ενοχλούσε ιδιαίτερα δεν ήταν οι 
πρόσφυγες αλλά οι ευαισθησίες κάποιων νεαρών ή 
ηλικιωμένων χελιών.  
«Τι σημαίνει να μείνουν για λίγο» τους έλεγε 
ενοχλημένος, «το λίγο φέρνει το πολύ. Και αυτοί θα 
τρώνε το φαγητό της λίμνης μας και μην 
παραξενευτήτε αν αύριο - μεθαύριο θα 
διεκδικήσουν και  τις περιοχές μας, που με κόπο 
και ιδρώτα αποκτήσαμε». 
«Μα πριν λίγους μήνες, εσύ έλεγες...», προσπάθησε 
να μιλήσει ο Ουτ, αλλά τον διέκοψε απότομα ο 
Μον, επειδή είχε καταλάβει τι θα έλεγε  
«Αφήστε το παρελθόν και ξυπνήστε, επιτέλους. Δεν 
πρέπει να κοιτάτε μόνο εσάς. Κοιτάτε μπροστά, τις 
γενιές που θα έρθουν. Τι λίμνη θα τους 
παραδώσουμε; Που θα ζήσουν οι επόμενοι; Με 
ποιους θα ζήσουν; Θα χαθεί η ταυτότητα του 
βυθού.» 
 «Είναι αισχρό να κάνεις ασπίδα της απληστίας σου 
τις επόμενες γενιές. Για το βυθό ή για τις τέσσερεις 
περιοχές σου ενδιαφέρεσαι;» του απάντησε ο Ουτ 
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και συνέχισε «Σε λιγο  θα διαφέρουμε ελάχιστα 
από τα αποβλακωμένα ψάρια της Φις Φαρμ. Είναι 
μοναδική η ευκαιρία για να εφαρμόσουμε τα λόγια 
του Μπαρμπ, που όλοι συμφωνούσατε ότι έλεγε 
πολύ σωστά πράγματα» 
Για ένα ανεξήγητο λόγο η τελευταία παρατήρηση 
του Ουτ τρομοκράτησε την πλειονότητα των χελιών, 
που ενστικτωδώς συντάχτηκαν με τον Μον. 
«Να φύγουν, να φύγουν», φώναξαν, σχεδόν, όλοι με 
μια φωνή. Κάποια ξεδιάντροπα χέλια είπαν, 
ακόμα, ότι είναι θέμα αισθητικής και ποιότητα 
ζωής στη λίμνη το να απομακρυνθούν οι 
πρόσφυγες. 
Δίχως να χάσει χρόνο ο Μον μετέφερε την 
απόφαση των χελιών της λίμνης, που επιβεβαίωνε 
την αρχική του διαταγή. Τους έδωσε τη δυνατότητα 
να ψάξουν, για λίγες ώρες, για τροφή και στη μέση 
της νύχτας να φύγουν. 
Οι πρόσφυγες υπάκουσαν σιωπηλά.  
Την ώρα που έφευγαν τα χέλια της λίμνης 
παρακαλούσαν τη Σελήνη να συμπαρασταθεί στους 
αδελφούς πρόσφυγες. Δεν γνώριζαν, όμως, ότι η 
Σελήνη αδιαφορεί για τις προσευχές των 
υποκριτών.  
Ή μήπως το γνώριζαν και απλά αδιαφορούσαν, 
όπως πάντα. 
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Τα χρόνια περνούσαν στη λίμνη. Νέες γενιές 
χελιών, που είχαν στη μνήμη τους τη λίμνη είχαν 
έρθει και είχαν τακτοποιηθεί ύστερα από αρκετές 
γκρίνιες και φασαρίες. Ο Μον, οι νέοι τον 
αποκαλούσαν Θράσος, ειχε υποχρεωθεί κατα 
καιρούς να παραχωρήσει δύο από τις περιοχές 
του, αλλά κάθε φορά που του δινόταν ευκαιρία 
καταλάμβανε όσες περισσότερο μπορούσε πιο 
γρήγορα από τους άλλους. 
   Οι συνομίληκοι του Μον περνούσαν τη νύχτα 
τους αθόρυβα, συνομιλώντας σπάνια, κοιτάζοντας 
και ξανακοιτάζοντας τις περιοχές τους. 
Κοιμόντουσαν υπερβολικά και δε συμμετείχαν στη 
ζωή της λίμνης. Παλαιότερα συμπεριφέρονταν ως 
όντα που τα είχαν δεί όλα και τα ήξεραν όλα στη 
Λίμνη. Τώρα, απλώς, είχαν  αποσυρθεί, η ατομική 
ζωή τους είχε κουράσει. Τους άρεσε να μένουν 
μόνοι. Να ανασκαλίζουν τις αναμνήσεις τους, να 
φέρνουν στο μυαλό τους εικόνες από τον ωκεανό, 
από τους μικρούς διάφανους λεπτοκέφαλους. 
Τώρα εκείνοι οι μικροί διάφανοι λεπτοκέφαλοι των 
ελάχιστων χιλιοστών ήταν  χέλια των εξήντα 
εκατοστών. 
Το παρόν τους κούραζε. Όλο και πιο συχνά 
επισκέπτονταν τον Ις. Ξαφνικά ανακάλυπταν ότι 
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ήταν πάντα μαζί τους και, όμως, είχαν χρόνια να 
τον ακούσουν.  
«Η ευθύνη είναι δική του», είπε ο Μον και η παρέα 
του, «ας ερχόταν εκείνος να μας μιλήσει».  
Ο Ις τους μίλαγε πάντα ήρεμα και γαλήνια. Ακόμα 
και ο Μον δεν έχανε καμία από αυτές τις 
συζητήσεις. Δεν τους έκρινε ποτέ και ούτε εξέφραζε 
το παραμικρό σχόλιο για τη ζωή κανενός. Αυτό 
έκανε τα χέλια να σκάνε από την αγωνία. Ήθελαν 
να ξέρουν πως θα περάσουν στη μνήμη των 
προγόνων και κυρίως, αν θα περάσουν. Ορισμένες, 
μάλιστα, φορές τα  ενάρετα χέλια εξοργίζονταν με 
τη στάση του Ις. Πίστευαν ότι δεν είχε δει τίποτα 
από την ενάρετη ζωή τους. Τους ενοχλούσε 
αφάνταστα, το γεγονος ότι δεν αντιδρούσε καθόλου 
στην υποκριτική στάση των άπληστων χελιών, που 
κάθονταν πάντα κοντά του και συμφωνούσαν σε 
ό,τι έλεγε ο Ις. Πρώτος και καλύτερος ήταν, 
βέβαια, ο Μον. Συμφωνούσε πάντα με επιδεικτικό 
τρόπο με ό,τι έλεγε ο Ις, ενώ όλοι ήταν σίγουροι ότι 
στο τέλος θα προδώσει.  
  Ο Ις μίλαγε σε όλους με την ίδια γλυκύτητα. 
Ήξερε ότι όλοι είναι χέλια και άρα ικανά για το 
Μεγάλο Ταξίδι της επιστροφής. Το γένος των 
χελιών είχε ανάγκη όλα ανεξαιρέτως τα χέλια, 
ενάρετα ή μη, για την αναπαραγωγή τους. Άλλωστε 
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δε φταίνε αυτοί που βρέθηκαν στις λίμνες. Η 
Σελήνη τους οδήγησε εδώ, τους υπέβαλε σε 
δύσκολη δοκιμασία. Η Λίμνη είχε όλες τις 
προυποθέσεις για να αναπτυχθεί η ατομικότητα, 
να εκδηλώσουν όλα τα κατώτερα ένστικτα τους, να 
παρερμηνεύσουν το Μεγάλο Ταξίδι. 
«Δε φταίτε εσείς που ολόκληρος ωκεανός έγινε μισό 
μέτρο λασπώδης άμμος της λίμνης», έλεγε ξανά και 
ξανά στα χέλια και αυτή η απάντηση τους άρεσε 
ιδιαίτερα. 
Τους μίλαγε συχνά για το Ταξίδι της επιστροφής 
για τον απέραντο ωκεανό για τη μαγική θάλασσα 
των Σαργασών 
«Μα είναι αλήθεια ότι θα το κάνουμε όλοι αυτό το 
ταξίδι;» τον ρώταγαν φοβισμένα και ο Ις, ορισμένες 
φορές, δεν καταλάβαινε αν σε αυτην την ερώτηση 
κρυβόταν ο φόβος για αυτά που θα αφήσουν ή ο 
φόβος για αυτά που θα βρουν. 
«Όλοι είστε ικανοί να κάνετε αυτό το ταξίδι. Είστε 
μεγάλοι πια, και μόνοι σας θα αποφασίσετε αν θα 
έρθετε ή όχι». 
Για τους Φυσικούς Κανόνες δεν τους μιλούσε 
καθόλου. Ήξερε ότι δε θα τον άκουγαν και αν τον 
άκουγαν θα υποκρίνονταν. Δεν ήταν λεπτοκέφαλοι, 
πια, να τους προτείνεις κάποιον δρόμο. Ήξερε ότι 
ακόμα και αν τους το πρότεινες αυτοί και πάλι θα 
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έκαναν το δικό τους. Γι αυτό και δε θα υπήρχαν 
ούτε καν προικισμένοι κατά την επιστροφή. Αν 
τους υποχρέωνες να ενταχθούν κάτω από την 
εξουσία ενός χελιού, το κοπάδι δε θα έφτανε ποτέ 
στη θάλλασσα των Σαργασών. Θα 
αλληλοσκοτόνωνταν για την εξουσία. 
  Τον ρώταγαν αν είναι αλήθεια ότι θα συνεχίσουν 
να ζουν σε άλλο σώμα. Αν είναι αλήθεια ότι τα 
χέλια χάνονται στα βάθη του ωκεανού και από 
εκείνο το σημείο αναδύονται τα νεά αυγά των 
λεπτοκέφαλων. Αν, όντως, θα ξαναγίνουν 
λεπτοκέφαλοι. Αυτό το τελευταίο το ρώταγαν 
συνεχώς και επίμονα. Ο Ις κοιτούσε τη Σελήνη και 
δε μιλούσε, ίσως να έλπιζε  και ο ίδιος να είναι 
αλήθεια κάτι τέτοιο. Σιγά σιγά, αφού τα χέλια δεν 
έπαιρναν απάντηση από τον Ις, άρχιζαν να τον 
μιμούνται. Κοίταγαν ολοένα και περισσότερο τη 
Σελήνη, μήπως και απ εκεί βρουν την απάντηση 
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   Στο τελευταίο γέμισμα της Σελήνης ο Ις και οι 
συνομήλικοι του ένοιωσαν τον μαγικό άνεμο Της. 
Ήταν το προμήνυμα ότι το επόμενο γέμισμα θα 
ξεκινήσει το Μεγάλο Ταξίδι. 
 Την προηγούμενη φορά που φύσηξε ο μαγικός 
άνεμος της Σελήνης ήταν νεογέννητοι 
λεπτοκέφαλοι και δεν τον θυμόνταν. Σχεδόν όλοι 
πίστευαν ότι ήταν ένα από τα παραμύθια του Ις 
« Άρα υπάρχει, υπάρχει κάτι πέρα απ΄ εδώ. 
Μάλλον θα υπάρχει η επόμενη ζωή. Τι μάλλον; 
Σίγουρα υπάρχει...αλλά και πάλι αν...», έλεγε 
πανικόβλητος ο Μον που ήταν πρόθυμος να κάνει 
το κάθε τι για να γλυκάνει το φόβο του θανάτου. 
Ακόμα και αυτοί που δεν είχαν νοιώσει το μαγικό 
άνεμο της Σελήνης, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν, 
γιατί διογκώνονται τα μάτια τους, γιατί αλλάζει το 
σχήμα και το χρώμα της κοιλιας τους και γίνεται 
ολοένα και πιο μεγάλη και ασημένια. Αυτό είχε 
αναστατώσει τα χέλια. Όλοι, ανεξαιρέτως, γίνονταν 
αργυρόχελα και αυτό το θεωρούσαν όχι μόνο 
προσωπική πρόσκληση της Φύσης, αλλά και 
προσωπική επιβράβευση της ζωής τους. 
 Ορισμένοι βιάζονταν υπερβολικά να 
τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους στη Λίμνη. 
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Έλεγαν στα νεότερα χέλια τα μυστικά της λίμνης ή 
μετέδιδαν τις όποιες δεξιοτεχνίες είχαν αποκτήσει. 
Τους μίλαγαν για τους Φυσικούς Κανόνες και για 
το πόσο χρήσιμοι είναι στη ζωή μας, ενώ ελάχιστοι 
είχαν αρχίσει να μοιράζουν τις παραπανίσιες 
περιοχές τους. Όλοι, μα όλοι ανεξαιρέτως, τους 
έλεγαν ότι είχαν τη τύχη να γνωρίσουν ένα ενάρετο 
χέλι, τον Μπαρμπ. Τους έλεγαν για τις ορθότατες 
απόψεις του για την Αγάπη. Τους έλεγαν πόσο 
πολύ προσπάθησαν όλοι, ανεξαιρέτως, να τον 
σώσουν, όταν ξαφνικά ένοιωσε άσχημα και πέθανε 
ανεξήγητα,  εντελώς ανεξήγητα. 
 Ο Ις τους άκουγε και δε μίλαγε.  
«Φαντάσου τι θα ακούσω απ ΄όλα τα άλλα χέλια 
στον ωκεανό. Φαντασου τι κουβαλάω μέσα μου. 
Την πιο ανώδυνη και ευχάριστη αφήγηση 
κουβαλάω. Την αφήγηση, που συμφέρει αυτούς 
που επέζησαν. Μυθολογία είναι, τελικά, η μνήμη 
των προγόνων. Μυθολογία και όχι Ιστορία» 
 
 
    Όταν ξαναγέμισε το φεγγάρι, το κοπάδι των 
αργυρόχελων ήταν έτοιμο. Κοίταζε ό ενας τον 
άλλον με ένα βλέμμα που έλεγε:  
«Να ΄μαστε πάλι εδώ. Δίπλα δίπλα σαν την παλιά, 
καλή εποχή». Ήταν πολύ, παρα πολύ,  λιγότεροι 



 

24grammata.com 
  

150 

150

απ΄ αυτούς που πρωτομπήκαν στη λίμνη, αλλά 
αυτό δεν τους απασχολούσε ιδιαίτερα. 
Για πρώτη φορά ένοιωθαν με τόση πληρότητα την 
αίσθηση της ελευθερίας. Η ματιά τους είχε 
αποκτήσει την γνώριμη λάμψη. Ήταν ευτυχισμένοι, 
πραγματικά ευτυχισμένοι που αξιώθηκαν και 
τούτο το Ταξίδι. 
 Ευτυχισμένοι, γιατί παρόλες τις αναρίθμητες 
αμαρτίες, θα ολοκλήρωναν το Μεγάλο Ταξίδι. 
 Ευτυχισμένοι, γιατί είχαν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν την ήρεμη, τακτοποιημένη ζωή της 
λίμνης ή την ταλαιπωρία και αβεβαιότητα του 
ωκεανού, και επέλεξαν τον ωκεανό. 
 Ευτυχισμένοι, γιατί είχαν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ανάμεσα στη Φύση ή το συμφέρον και 
επέλεξαν τη Φύση. 
Ευτυχισμένοι, γιατί είχαν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ανάμεσα στο άτομο ή το σύνολο και 
επέλεξαν το σύνολο 
Ευτυχισμένοι, γιατί είχαν αποκτήσει, και πάλι, 
αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό και άρα την 
εκτίμηση και τον σεβασμό των άλλων. 
Ευτυχισμένοι, γιατί  ήταν όντα που όριζαν και 
καθόριζαν τη μοίρα τους. 
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Όταν ο μαγικός άνεμος της Σελήνης φύσηξε για τα 
καλά το κοπάδι έφυγε προς τα εμπρός, δίχως να 
κοιτάξει ούτε μία στιγμή πίσω του. 
 Τέσσερα-πέντε  αργυρόχελα είχαν επιλέξει να 
προδώσουν και να γίνουν στείρα. Έτρεχαν σαν 
αλαφιασμένα να καταλάβουν τις κενές θέσεις. Δεν 
ήξεραν πού να πρωτοκοιτάξουν. Ο Μον και η 
παρέα του τσακωνόταν με τα νεαρά χέλια, γιατί 
πίστευαν ότι οι περιοχές τους ανήκουν 
δικαιωματικά. 
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